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 ده:يچک
 مکاتب بشررري و بريررده از وحرري)رويکردهاي معاصر غربي به عالم و آدم و فلسفه هنر و خلق آثار معماري مبتني بر  

لهي(، دچار بحران در معرفت شناسي و شکاكيت و نسبي گرايي در مجموع مباحررع علرروم انسرراني و از جملرره معيارهرراي ا

( در ) نيهيليسم و آنارشيسم  يي پوچ گرايي و هرج و مرجحسن شناسي و زيبايي شناسي شده است. نتيجه چنين رويکرد ها

حوزه خلق آثار هنري و معماري مي باشد .مکتب اسالم ، مبتني بر ) كالم الهي و سنت معصومين ) س(( به عنرروان مکتبرري 

 جامع و مانع ، خطا ناپذير و تکاملي با دو بررال حکمررت نظررري و حکمررت عملرري خررود، هررم اصررول فرازمرراني و فرامکرراني 

 مفهومي( و هم ) راهکارهاي عملي( براي خلق آثاري شايسته انسان ارائه نموده است . _) راهبردي

 در اين مقاله بطور خاص يک مصداق معمارانه كه با الهام الهي توسط پيامبر او حضرت آدم)ع( ساخته شررده اسررت، 

ظررري اسررالم يعنرري )كررالم الهرري و سررخنان مورد ارزيابي و تحليل قرار مي گيرد.به نظر مي رسد همررانطور كرره مفرراهيم ن

عبررادت و نيررايش ، حقيقرري )س((گزاره هايي حقيقي و جامع و مانع و خطاناپذير تلقي مرري شرروند.مانند مفهرروم -معصومين

مصاديقي نيز كه توسط معصومين )ع( ايجاد شده است. نظير خانه كعبه،  علي رغم نسبي و اعتباري بودن كالبد آنها كه در 

آرايه ها( كه نيمه مجرد –فضائي( و )نمايه ها –تجلي يافته است ، اما از بعد عناصر ي نظير )ايده هاي هندسي عالم طبيعت  

 ، مي توانند براي همه زمان ها ، الهام بخش باشند. 1هستند

 در اين مقاله مصداق فوق در سه محور مورد ارزيابي قرار مي گيرد:

 محتوايي(.مهمترين ويژگي هاي)تاريخي و  -1

 مهمترين ويژگي هاي)كالبدي و بيروني(. -2

 هندسي و دروني(. _مهمترين ويژگي هاي) فضايي -3

با توجه به مفهوم حقيقي عبادت و جهت و غايت تکاملي انسان ها كه از منظر اسالمي ، امري فطري و غير قابل تبديل 

خانه كعبرره سررلول بنيررادي تلقرري شررده كرره اواز بررا الهررام از و تحويل است، در نتيجه گيري اين مقاله و از منظر نگارنده ،  

هندسرري ، آرايرره هررا و نمادهررا(طراحي و   _راهبردها و راهکارهاي آن، مساجد اصيل دوران اسالمي ازبعد)ايده هاي فضايي  

يسته در اختيار ايجاد شده است.دومازراهبردها و راهکارهاي آن از ابعاد فوق معيارهايي براي ارزيابي مساجد شايسته و ناشا

 ،ا(ما مي گذارد كه مهمترررين آنهررا سلسررله مراتبرري از بسترسررازي در)سررير از كثرررت برره وحرردت(، )از صررورت برره معنرر 

 و نمرراز  يدو مؤلفرره )سررخنران  يفضررا برررا  ي)درونگرائي(، )سکون آفريني(، ) تمركز گرائي(، )جهت قبلرره ( ومناسررب سرراز

 جماعت( است.

 
 مقدمه

بسيار مهم در فرهنگ و تمدن هر ملت و نشانگر باورها و اعتقادات و آداب و رسوم مردم   يکي از پديده هايمعماري  

يافته و به ويژه ايمان رنگ مي در گذر زمان است. معماري فرآيندي حاصل از علم و هنر و فن است  كه همواره با اعتقاد و

مراكز عبادي عميق ترين جلوه گاه انديشه ها و اعتقادات فرهنگها و مذاهب   شده است.ها متجلي ميدر ساختمان نيايشگاه

 باشد. اني ميدر طول تاريخ بشري بوده و ماندگارترين دستاورد تاريخ هنر وتمدن جه

هاي گوناگون بوده و جايگرراه هاي معماري اجتماعات گوناگون بشري در فرهنگها از مهمترين جلوهمعماري نيايشگاه

باشد. در ميرران آثررار معمرراري ملررل و و تمدن براي خود دارا مي  طور كلي تاريخ فرهنگه  ب  تاريخ معماري و  را در  ايويژه

ها مهمترررين ها، اين ساختمانهنگنيايشگاه مهمترين ساختمان برجاي مانده شمرده مي شود و در همة فر  معبد وها،  تمدن

 آيد. ه شمار ميهاي فرهنگي آن جوامع بمعرف و تبلور وجوه و ويژگي

فضايي و عوامل مرروثر بررر آنرردو و برره  -و مساجد از ديدگاه كالبدي  يحيمس  يساهاياين نوشته به مقايسه اي ميان كل 

از ويژگرري ،ن كليساها با همه گوناگوني فرهنگ ها و فرقه هاي مسرريحييپردازد. ا  يويژه چگونگي ساماندهي فضايي آنها م

  .همانندي در کشورهاي مختلف برخوردار هستند فضايي كمابيش –هاي كالبدي 
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 روش پژوهش و تحليل   -1
 هررا ودر علوم انساني و هنر، سرچشررمة ارزش  پژوهشدر اين نوشته، از ديدگاه فرهنگ اسالمي و مباني آن و با روش  

از  متعالي و مقدر انسان مورد توجه قرار گرفته است.نحوة تجلي آنها در كالبدهاي معمارانه و در رابطه با تأثير آن بر سير  

آنجا كه در سه حوزه علوم تجربي، زيستي و انساني، مقوله معماري درحوزه علوم انساني و هنر قرار مي گيرد، بنررابراين در 

ديدگاه اسالمي  شمار علوم وابسته به مکتب قرار مي گيرد. در حوزة اين علوم، اصول و مباني يا حکمت نظري آنها ااقل از

اصولي ثابت و فطري شمرده شده و غير قابل تبديل و تحويل مي باشد. ولي آثاري كه از تجلي اين اصول درعرصة عمررل و 

 واقعيت هاي زماني و مکاني ظهور مي يابد، هم نسبيت پذيراست و هم اجتهاد پذير.

انواع آن از معارف اسالمي اخررذ   شناسي در ابعاد واز اين رو در اين نوشته مفاهيم و ارزشهاي انساني و معيارهاي زيبا

به صررورت جررامع وكامررل معرفرري مرري نمايررد،  به صورت فطري و استعدادهاي او را شده است. از آنجا كه اسالم انسان را

  كررالم،بنابراين مفاهيم مطرح شده دراين مکتب همة انسانها را در برمرري گيرررد و فراترراريخي و فراجغرافيررايي و در يررک  

 است.  انساني

از  يقيبررا مصرراد هيبر عقل و نقل بوده و اثبات نظر يمبتن ياستدال منطق و يريمقاله، روش تفس نيروش پژوهش در ا

 يمختصر يها سهيو مقا يدوران اسالم ليمساجد اص ريسا ليخواست و تحل  زديبه مسجد  يتاقآتشکده چهار   کي  ليتبد

 است.جهان بوده  يها  شگاهياين ريبا سا
 

  همباني نظري -2
ارزيابي دو واقعيت معمارانه در دو منطقه از جهان و در بستري تاريخي، آن هم متعلق برره فرهنررگ هررايي متفرراوت و 

مختلف، ظاهراز دور از انصاف علمي و لحاظ واقعيت هاي بسيار متفاوت و متنوعي به نظر مي رسد كه در هنجارهاي زمرراني 

رايط خاصي قرار داده و منطق واصول تاريخ معماري را در گررذر ومکاني صورت گرفته است و معماران و معماري را در ش

فرهنگ هاي توحيدي ن اصول از  يا  و  توجه شوداين حقيقت فرا تاريخي و فرا مکاني  به  زمان به وجود آورده است. اما اگر  

كه اسالم مرري كه انسان يک حقيقت نوعي و فطري است و عبادت و راه كمال انسان آنچنان    شده باشدو اسالمي پذيرفته  

گويد از يک سير و صيرورت سرچشمه مي گيرد و همة پيامبران الهي به حقيقت واحدي دعوت نموده اند و پذيرفتن تکثّر 

خواهد بود كه بررا  ينپذيرفت آنگاهنوعي و فطري  ناشي از اعراض انسان از حق و يا جهل و غفلت و فريب ناشي شده است، 

اري در هركجاي زمان و مکان كه باشد، متعلق به انسان  است و بايد قبل از هرچيز شرايط خاص زماني و مکاني، معم همه  

 انساني باشد. 

اگر چه در شرايع اديان توحيدي، تفاوت هايي برحسب شرايط زماني و مکاني لحاظ شده است و شررريعت خرراتم بررا 

و نياز پرستش معبود و حقيقت واصررول آن شيعي آن را در بستر تاريخ تداوم مي بخشد، اما جوهر عبادت   -اجتهاد اسالمي  

 در هرجاي تاريخ كه باشد، يکي است. 

محترروي هاست از ديدگاه روابط متقابل )هانعکاس همان باورها و انديش  در باره كالبدهاي معمارانه كه اجرم تجلي و

دراين مقاله، مجموع تحليل هررا مبتنرري  وكالبد در معماري ( مي توانيم تأمل، تحليل و نهايتاز ارزيابي اجتهادي كنيم. بنابراين

براصول ثابت و بديهي اسالمي است و مجموع ارزيابي ها كه ذاتاز نسبي واجتهادي است، برداشتهاي اجتهررادي محقررق مرري 

 باشد.  
 

 هاسرچشمة اصول و ارزش -2-1
از ديدگاه اسالمي و درحوزة علوم انساني، ارزشهاي ثابت يا اصول نظري مفروض مبتني بر منابع چهارگانرره ) كترراب،  

حديع، عقل و اجماع (، اصالت خود را از سيرمتعالي انسان اخذ مي نمايند. مفاهيم و ارزشهاي مؤثر در سيرمتعالي انسان از 

جود به او باشد، همان صفات حق تعالي است كه در قرآن به صورت استثنايي آنجا كه او بايد جانشين خدا و شبيه ترين مو
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وجامع مطرح شده است. در اين سير خلوص نيت و اراده به خير و فالح انسان اصل است و هرچيز ديگر از جمله معمرراري 

ازلي و ابدي هستند و غيررر   وسيله و  با توجه به ثبات فطري انسان ومسير صيرورت وتعالي او، ارزشها و اصالت هاي انساني

 هستند، نه نژادي و سرزميني.  انساني  وابسته به زمان و مکان و جغرافيا و تاريخ و در يک كالم 

تعالي فردي انسان از جهان كثرت و حيات مادي و زيبايي هاي آن شروع و به عرصة حيررات معقررول و زيبررايي   مسير

 وحاني به كمال معنوي و نوراني خود و زيبايي هاي ملکوتي بار مي يابد. هاي آن وارد مي شود واز آنجا در حوزة حيات ر

 
 عبادت و نيايش  -2-2

عبادت از ديدگاه اسالمي، عملي هم رديف ساير اعمال انسان نيست. بلکه هدف از خلقت انسان تلقي   مسئله نيايش و

م وتعهد كلي او تبيين مي شود كرره عبارتنررد از: مي شود.مفهوم پرستش و به طور كلي سيرمتعالي انسان در اسالم با سه قيا

حركررت »و  «حركت عرضي» يا  «سير در انفس»و  « سير در آفاق»  خودسازي، جامعه سازي و امام شناسي. يا به تعبيري  

 با هدايت و رهبري انسان كامل. « جوهري

ن آن تا صراط مسررتقيم توحيررد از مسير پرستش معبود توسط انسانها در طول تاريخ و عرض جغرافيا،  از انحرافي تري

پرستش بتها و طواغيت  تا پرستش خداي يگانه به صورت هاي گوناگون انجام شده و مي شود. از آنجا كه عبررادت نيررازي 

فطري است، لذا  پيامبران بيشتر بر اين نکته تأكيد نموده اند كه معبود حقيقي غير از آن چيزهايي است كه مرري پرسررتيد. 

ايز شرك وتوحيد در رابطه با انسان دراين است كه مذاهب شرك انسان رابه پرستش خودشان و بتهررا و مهمترين وجه تم 

نمادهاي خودساخته دعوت مي كنند، ولي مذهب توحيد انسان را به خودسازي براي برخوردار شدن از صفات خدا و خرردا 

شناسي ارادي انسان مي گذرد و همه چيز از جملرره گونه شدن ) قرب الي اهلل ( مي خواند، بنابراين راه خداشناسي از خود  

 هنر ومعماري ابزار و وسيله. 

پس كلي ترين وجوه نيازهاي انسان را درحركت تکاملي و سرآمد متعاليش كه از ديدگاه اسالمي در سرره بعررد زيررر 

 مطرح  مي شود :

 در آفاق. حركت عرضي ) قشري ومادي ( يا سير -1

 عنوي ( يا سير درانفس.حركت جوهري ) رشد روحي وم -2

 نياز به رهبري هاي الهي ) پيامبران دروني و بيروني ( يا عقل و وحي. -3

از نظرمعارف اسالمي اين سه بعد از نيازها و نتايج آن كلي ترين وجوهي است كه يک انسان يا جامعة انسرراني بررراي 

دركنار هم فراهم باشد تا انسانها درحيات دنيرروي و   رشد و تعالي وسعادت جاوداني خود نياز دارد و بايد زمينة هرسه آنها

خررارج  طيبه شجره در واقعيت زمان ومکان سيركمالي داشته باشند، در غير اين صورت از شمول فطرت و سنت هاي الهي 

و فساد وتباهي قرار مي گيرند. همانطور كه دنيا مزرعة آخرررت اسررت، رابطررة  سررير در آفرراق   شجرة خبيثه  ومشمول كلمة

وحركت عرضي نيز با سير در انفس وحركت جوهري، رابطة زمين و مزرعه با گياه و حيات گياهي است كه هررر دو ازم و 

 ملزوم و زمينه ساز يکديگرند، اگر چه منظور نهايي باغبان كشت ميوه باشد. 

تجلي خداوند و از اين رو مقرردس اسررت.  ،تقدس دارد. عالم  ،مکان از آن جهت كه محضر خداست  ،تفکر اسالميدر  

اين تجلي در مراتبي گوناگون در طول هم رخ مي دهد، و خانه كعبه بنياد محوري است كه اين مراتب يا عوالم را برره هررم 

يررا   ،جهت گيري به سرروي كعبرره  .الم به حق تعالي استمرتبط مي كند. پس كعبه از آن رو مقدس است كه نماد اتصال ع

سمت قبله نيز رو كردن نمادين به اين اتصال و قرارگرفتن در جهت ارتباط با مبداء هستي است. ايررن جهررت مقرردس برره 

 معنوي مي بخشد. يوجه ،فضاي معماري مسلمانان كه از نظر كالبدي معموا فاقد جهت است

رت تکاملي انسان، از منظر اسالمي داراي جهت و غايت مشخص و مبتني بر فطرررت آنجا كه مفهوم عبادت و صيرو  از

هررا   الهي انسانها غيرقابل تبديل و تحويل بوده و هست، راهبردها و راهکارهاي فوق معيارهايي براي ارزيابي همه نيايشررگاه
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ان را از ابعرراد محترروايي و كرراربردي و هرراي جهرر   كليه نيايشگاه  سازدميدر طول تاريخ خواهد بود. اين معيارها ما را قادر  

باشند نظير )ايده هرراي كالبدي مورد نقد و ارزيابي قرار دهيم. البته وجوه كالبدي آنها از بعد عناصري كه نيمه تجريدي مي

اما از بعد   ،هستند  يو اعتبار  ينسب  يعناصر با آنکه از بعد كالبد  نيا  رايز  ها( خواهد بود.  نماد  و  ها  آرايه  فضايي،  –هندسي  

 باشند. يمي و فرامکان يفرازمان يم يواجد مفاه ييمحتوا

 

 ها و كالبدها  رابطه مفاهيم و ارزشها با شكل -2-3
ديدگاه اين نوشته، كالبدها از آنجا كه مادي هستند، وابسته به زمان ومکان اند و فقط به صررورت متشررابه، رمررزي، از  

آيه اي و تمثيلي مي توانند براي انسان انديشمند و دل آگاه تداعي معنا نموده و وسيله ياد و يادآوري شرروند. كالبرردها برره 

و يادآوري نموده و درمجموع حداكثر زمينه و وسيله اي متناسب براي سير صورت نسبي مي توانند معنا ومفهومي را تداعي  

 و صيرورت متعالي و ارادي انسان باشند و ذاتاز جنبة اعتباري دارند. 

هر مفهومي و هر ارزشي نظير مفهوم زيبايي مي تواند در بي نهايت شررکلها و كالبرردهاي متفرراوت برره صررورت نسرربي 

خالقيت و ابداع در اين بُررعد، انتها ندارد. به خصوص با توجه به جميع شرررايط  متغيررر و   وتمثيلي متجلي شود و نوآوري و

متنوع زماني و مکاني. بنابراين هرمفهوم و اصل ثابت نظري، نظير مفاهيم ) جمال، جالل، عدل ( مي توانند در برري نهايررت از 

 . كالبدها واشکال خالقانه، حکيمانه و بديع ظهور يابد و متجلي گردد

 يانجررام مرر پررنج مرحلرره  در يو شهرسرراز يو معمار ياز جمله خلق آثار هنر  يبشر  يندهايفرا  ،از ديدگاه اين نوشته

در قرررآن  ، كهو جامع و مانع ري( مکتب اسالم  به دليل وجود حکمت نظري و حکمت عملي خطاناپذ1ار شمارهد) نمورد.يگ

هم راهبردهاي مفهومي و هم راهکارهاي عملي مشخصي را به صورت اصولي كلرري   ،ارائه شدهمجيد و كالم معصومين)س(  

و هم در هر موضوع خاص به صورت جزئي منابع و مباني و  مصاديق شايسررته اي را   نمايديفرا زماني و فرامکاني ارائه م  و

 برداري است.مند و منطقي بوده و قابل بهره ختار منسجم، مرحلهارائه نموده است كه كامالز داراي يک سا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ياز منظر اسالم  ي و شهرساز  ي معمار  ، ي خلق آثار هنر  نديساختار و فرآ -  (1)نمودار شماره             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ذاتي   هاي  گرايش 
 هنرمند  

ودستاوردهاي  
 آنها 

)دانشها و  

نتخاب ايده   ا

 هنرمند  
 مبتني برتخيالت 

 غريزي-حسي

 
 ايده 

 هنرمند 

 
 شيوه 
 هنرمند 

 
 پديده  
 هنري

 تأثيرات 
 اثر هنري 
)بر هنرمند و  
 مخاطبين( 

تجلي ايده در  
 پديده 
 مبتني بر  
استعداد هنرمند   

و رابطه مراتب  

انتخاب روش  
 مبتني بر  هنري
 و آموزش    تجربه

تأثيرات  اثر هنري  
بر هنرمند و  
 مخاطبين 

ازبعد مادي و  

 
 هنرمند هويت 

 )تبيين آدم و عالم( 
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مباحع ائيسم و سکواريسم، به مفهوم غيررر ايرردئولوبيک بررودن يررا دخالررت  طرحهاي بزرگ زمان ما يکي از مغالطه

ها خودآگرراه يررا ناخودآگرراه و جبررراز زيرا انساناست. ها را در مباحع علوم انساني از جمله هنر و معماري ندادن ايدئولوبي

هنرمنررد در  يسم، برره مفهرروم آزادنمايند. البته سکواريخود عمل مي  يفساندروني و ن    يهاها و گرايشتحت تأثير معرفت

 .شوديم ري( خود امکان پذيوانيح-يزي)غر اي(  يروحان-ي)عقالن ينفسان  شاتيانتخاب گرا

هررا معرفرري )عمررل ناصررالح( آن ايرر هاي عملي )عمل صالح(و ها را براساس معرفت )ايمان( و انگيزههويت انسان  قرآن

يعني هيچ حركتي    1فرمايند: »ما من حركة ااّ وانت محتاج فيها الي معرفة«البالغه مينمايد. و حضرت علي)ع( در نهجمي

اي بررراي حركررت نرردارد. در حررديع ديگررر معرفت هرريچ انگيررزه  دوننيست مگر آنکه محتاج به معرفت است. و انسان ب

 يعني معرفت پيشواي عمل است.  2مُ إمامُ الْعََملِ«فرمايند: »اَلْعِل مي
 

 مطلوب شگاهياين يدر طراح يخانه کعبه، سلول بنياد -3
و   يابيرر او حضرت آدم)ع( سرراخته شررده اسررت، ارز  امبريتوسط پ  يكه با الهام اله  يمصداق معمار  کي  نوشته،  نيدر ا

 ييگررزاره هررا  )س(-نيو سخنان معصوم  يكالم اله  يعنياسالم    ينظر  ميرسد همانطور كه مفاه  يبه نظر مشود.    يم  ليتحل 

 نيكه توسط معصوم زين يقيمصاد( شيايعبادت و ن يقيمانند مفهوم حق)  شوند يم يتلق ريو جامع و مانع و خطاناپذ  يقيحق

اما  ،است افتهي يتجل  عتيبودن كالبد آنها كه در عالم طب  يو اعتبار  يرغم نسب  يخانه كعبه،  عل   رينظ    شده است  جادي)ع( ا

همرره   يتواننررد برررا  يمرر   3مجرد هستند  مهين  هك  «ها  هيآراو    هادنما»  و    «فضايي–  يهندس  يها  دهيا»    رينظ  ياز بعد عناصر

 الهام بخش باشند.  ،هازمان

 :شود يم يابيارزحوزه مصداق در سه ن يا

 ييو محتوا يخيتاري ها يژگي( و1

 يرونيو ب  يكالبدي ها يژگي( و2

  يو درون يهندس -ييفضا يها يژگي( و3

و  يفطررر يامررر ،يانسان ها كه از منظر اسالم يتکامل   تيعبادت و جهت و غا  يقيتوجه به مفهوم حق  با  در اين نوشته،

 :كه است؛ چرا شده  شمرده يادياست، خانه كعبه سلول بن ليو تحو ليقابل تبد ريغ

 شده است. ساختهو  يطراح ياسالمدوران  ليآن، مساجد اص يهندس -ييفضاالگوي  اواز با الهام از  -

 
 171تحف العقول ص   -1
  38ج  488االمالي ، طوسي ، ص   -2
 نيمه مجرد نظير علوم رياضي و هندسي، که نسبتا وابسته به شرايط زماني و مکاني نيستند. -3
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 بدست داد  ستهيو ناشا  ستهيمساجد شا  يابيارز  يبرايي را مي توان از تحليل معمارانه آن  راهبردها و راهکارها  ثانياز  -

، جهت يي، تمركزگرايني، سکون آفرييدرونگرا صورت به معنا، از ،از كثرت به وحدت ريسبراي  يسازدر جهت زمينه كه  

 .بکار مي آيدو نماز جماعت  يدو مؤلفه سخنران يفضا برا يمناسب ساز قبله و
 

 خانه کعبه  ييو محتوا يخيتار يهايژگيو نيمهمتر -3-1
 : مينمائ  ينمود را به اجمال در چند محور مطرح م يتوان بهره بردار يمعتبر م عيو احاد اتيآ  قياز طر آنچه

كرره   دينمايم  يمعرف  يخانه ا  نيفضا را اول  نيكه خداوند ا  شوديمالحظه مسوره آل عمران    96  هيبا استفاده از آ  -1 

  4.باشد يطراح آن خداوند متعال م نينموده است، بنابرا يانسان وضع و طراح  يخداوند برا

بعررد از  يآور اله اميپ نيخانه را حضرت آدم )ع( اول  ني)س( ذكر شده است كه  ا  نيمعتبر از معصوم  يثيدر حد  -2 

خررانواده   يبرررا  يمطلوب اسالم  شگاهيايخانه كعبه نماد ن  نيبنابرا  .نموده است  جاديتوبه اش ا  رشيپذ  يبرا  نيهبوط در زم

شدن است.   يبهشت  يان مفهوم عبادت خالصانه و معراج انسان براتوبه، هم   يقيمفهوم حق  رايحضرت آدم )ع( بوده است. ز

 نفس تعامالت و غريزي –اگر بهشت را ساحت عقل و ادراكات و تعامالت عقالني و هبوط انسان را در دنيا، باساحت حسي 

براي همه آنسان ها در طول تاريخ،   ني،انسا  ساحت  به  حيواني  ساحت  از  سير  مفهوم  به  عبادت  و  توبه  ،بدانيم  مترادف  بهيمي

 خواهد شد. ليتفسير و تأو

در  ان،يرر همرره عالم  يبرا تيساخته شده و خداوند آنرا محترم، مبارك، امن و نماد هدامکّه   نيخانه در سرزم  نيا  -3 

خانه   نيا  ني، بنابرا(نيهنرمند و معمار است ) احسن الخالق  نيآنجا كه خداوند بهتر  از  همه زمانها و مکانها قرار داده است.

سررنجش   يبرررا ياريرر توانررد مع يها وهمه مکانهررا اسررت و مرر همه انسانها، در همه زمان  يمطلوب برا  شگاهياين  نينماد بهتر

 مطلوب و نامطلوب باشد.  يهاشگاهياين

مفهرروم  نيبنررابرا  5للناس( امازيمردم ) ق امياهلل( و هم خانه ق تينامد) ب يرا خداوند، هم خانه خود م  شگاهياين  نيا  -4 

شده كه، در   يانسان تلق  يو ذات  يو سلوك جوهر  ريو س  يباطن  امياهلل و توبه همه انسانها، همان ق  يعبادت، تقرب ال  يقيحق

انسرران وجررود نداشررته باشررد،  يهر نوع عبادت، كه در آن تکامررل برراطن نيبنابرا .دانسان باش  يو معنو  يجهت تکامل روح

 شود.تلقي نمي يقيعبادت حق

آن  يو آبادان مياز آن، ترم امبرانيپ ارتيآن، ز يخيخانه را، عالوه بر وجود تار  نيا  يو جهان  داريپا  ،يقياصالت حق  -5

ضرت محمد )ص( )ع( حاءي( و خاتم اانباءياانب  خي)ش  ميحضرت نوح ) ع(، حضرت ابراه  رينظ  يااعظم   ياول  امبرانيتوسط پ

 و مانده گار نموده است.  ني)س( تضم  نيو ائمه معصوم

 يابرهه بررا سررنگها انيازتجاوز لشکر يبودن آن حفظ آن با معجزه اله يخانه واله نياصالت ا  لياز دا  گريد  يکي  -6

  6بوده است كه در قرآن به آن اشاره شده است. ليتوسط پرندگان اباب ليسج

 ي)ع( مول  يخانه، تولد حضرت عل   نيدر ا  يو معجزات اله  يخيتار  يدادهايرو  نياز مهمتر  يکي  ع،يبر احاد  يمبتن  -7

  7.بوده است شانيمادر ا يآن برا واريخانه، با معجزه شکافته شدن د نيو مومنان )انسان كامل و امام معصوم( در ا انيمتق

مجسررمه گونرره و    يخانرره را كرره بررا قررراردادن بررت هررا  نيا  ن،ياكرم )ص( و مسلم   امبريبعد از فتح مکه توسط پ  -8

ها زدودن بت مذموم و جاهالنه نموده بودند، با شگاهيايبه بتخانه و ن  ليتبد  ،يو داخل   يخارج  يدر بدنه ها  ينييتز  يهاينقاش

 . دكردن اءيآنرا مجدداز اح ياصالت عباد ر،يو تصاو

 
َل بَْيٍت ُوِضَع ِللنَّاِس لَلَِّذي بِبَكَّةَ ُمبَاَرًكا َوهًُدى ل ِْلعَالَِميَن.  -4 ]عبادت[ مردم نهااده شاده هماان اسات كاه در  ي كه برا ي ادر حقيقت نخستين خانه إِنَّ أَوَّ

    (. 96)سوره: آل عمران؛ آيه:  مكه است و مبارك و براى جهانيان ]مايه[ هدايت است
ُ اْلَكْعبَةَ اْلبَْيَت اْلَحَراَم قِيَاًما ل ِلنَّاِس َوالشَّْهَر اْلَحَراَم َواْلَهْدَي َواْلقَالَئَِد ذَِلَك لِ   -5 ل ِ تَْعلَُموَجعََل ّللا  َ بِكاُ ا فِاي ارَْرِ  َوأَنَّ ّللا  َ يَْعلَُم َما فِي السََّماَواِت َوماَ اْ أَنَّ ّللا 

تشاريع  َشْيٍء َعِليٌم. »خداوند مکه را بيت الحرام و مايه قوام مردم قرار داده و نيز بهماين منظاور، شاهر حارام و باردن هادي باه مکاه و قالئاد را
  (.97اند آنچه را که دراسمانها و در زمين است و بدرستي خداوند بهر چيز دانا است. )سوره: مائده ، آيه: فرموده است، تا بدانيد که خداوند ميد

يلٍ     -6 ج ِ ل بار آناان و پرنادگاني دساته دساته بار آناان فرساتاد، كاه سان  ]هاايي  َوأَْرَسَل َعلَْيِهْم َطْيراً أَبَابِيَل * تَْرِميِهم بِِحَجاَرٍة ِمن ساِ [ از جانس گاِ
 سوره فيل. 4و   3.آيه  ندندافك
  .، باب حکيم۱۰۶، ص  ۱االستيعاب في معرفة االصحاب، ج  -7
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هررا و در مورد خانه كعبه و ارزش  يمعتبر اسالم  عيو احاد  اتيآ  قيكه از طر  ،ييو محتوا  يخيتار  يهاگزارش  مجموع

 سررتهيو شا  نيتررر  يقديمي ترين، عررال  خانه را  نيفوق اشاره شد، ا  ياز آن در بندها  يآن مطرح شده و به برخ  يهايژگيو

البته از  .دينما يم حيو تشر نييها تبها و مکانانسانها در همه زمان  ههم   يو برا  خيو مسجد در طول تار  شگاهياينماد ن  نيتر

بزرگتر در حد عبادتگاه   يها  تيجمع  يخانواده حضرت آدم )ع( بوده است و برا  يبرا  يخانوادگ  نيايشگاه  کي  نينظر ما ا

آن، كرره در  يندسرر ه -ييفضررا  يهررا  دهيرر ا  و  يعمل   يو راهکارها  يبا حفظ اصول راهبرد  توانيم  ره،يو غ  يامنطقه  اي  يمحل 

هاي بررر ضرررورت  يارائه خواهد شد، معماري خانه كعبه را با حفظ اصول فرازمرراني و فرامکرراني آن، مبتنرر   يبعد  يمحورها

بسررط و  ،يو تخصصرر  يتهاد حرفه او با اج  عياز اصول ده گانه اجتهاد در مکتب تش  يزماني و مکاني موجود و با بهره بردار

 ساخت.و  يجامع را طراح اي ياهمنطق ،يتوسعه داد و مساجد محل 

جهت اجتهاد حرفه اي مبتني بر مفاهيم ثابت نظررري و احکررام اوليرره بررراي )در    قواعد دهگانه اجتهاد از ديدگاه تشيع

 نها هستند:يا (اتخاذ روشهاي مناسب عصري و خلق آثار بديع و اصيل

 .ابزار اجتهاد، عقل است و احکام عقلي همان احکام شرعي است: قاعدة مالزمه عقل و شرع  -1

 اصول نظري و عملي بيان شده توسط سنت نبوي برخاسته از فطرت، و بي زمان هستند.: قاعدة بقاي اصول -2

بررا تفريررع عقلرري قابررل (، در پرتررو اصررول ثابررت، كالبدي   ها و موادها،صورتفروع و جزئيات )روش:  قاعده تفريع  -3

 استنتاج و اجتهاد هستند.

 .(  براساس مقتضيات زمان و مکان، كامالز نسبي هستندكالبدي ها و موادها،صورت)روشفروع: قاعده نسبيت -4

(  بايد همه جوانب و سرراحات مختلررف كالبدي ها و موادها،صورتفروع)روش:  قاعده جامعيت و وسطيت )عدالت(  -5

 .را درنظر بگيرند )و مجموع شرايط زماني و مکاني( انساني

ها شررکل هررا و مصررلحت(  بايد بررا توجرره كامررل برره اولويتكالبدي  ها و موادها،صورتفروع)روش:  قاعده اولويت  -6

 ها()با توجه به مجموعه حقوق ها و مصلحتبگيرند.

(  نبايد معارض با قوانين حاكمه و اصولي كالبدي  ها و موادها،صورتفروع)روش:  قاعده هماهنگي با قوانين حاكمه  -7

 )نظير اصل اضرر و اضرار در اسالم(كه حق وتو دارند باشند.

ها و مواد(  نبايد حوزه هررايي را كرره خداونررد انسرران را آزاد گذاشررته ها،صورتفروع)روش:  هاي آزادقاعده حوزه  -8

 .. )احکام مباح(محدود كنند

اجررراء، بررر اسرراس احکررام خمسرره،   در( بايد  كالبدي  ها و موادها،صورتفروع)روش:  قاعده احکام خمسه تکليفيه  -9

 .تعيين اولويت و ضرورت كنند.)حالل و مستحب و مباح و مکروه و حرام(

اننررد بررا نظررر و تومي  اوليه    ( و حتي اصولكالبدي  ها و موادها،صورتفروع)روش:  قاعده احکام ثانويه و حکومتي  -10

 )با توجه به مجموع شرايط اضطراري و مصلحتي(.تغيير نمايند. اختيار ولي فقيه به طور موقت
 

 خانه کعبه يرونيو ب يکالبد يهايژگيو نيمهمتر -3-2
اطراف خود، كه كامال نامنظم   يو مواج كوه ها و تپه ها  اليخانه كعبه با كالبد منظم خود، نسبت به نماو هندسه س  -1

 يكالبررد مناسررب عررت،يو متکثر طب اليس يو منظم است.اگر فضا زياعجاب انگ ع،يبد تيخالق کيرسند،  يو متکثر به نظر م

در انفررس  ريس يمناسب و مختص انسان برا  يخانه كعبه كالبد و فضا  ست،و انسانها ا  واناتيدر آفاق مشترك ح  ريس  يبرا

خلررق   کيرر   عررت،ياو نسبت برره عررالم طب  يو روحان  يانسان و بعد معنو  ياست.همانگونه كه تکامل باطن  آنها  يو تکامل باطن

متکثررر و متنرروع   كهاطراف خود،  يعيطب  ينسبت به احجام و كالبدها  زياست، كالبد خانه كعبه ن  يقيبودن حق  عيو بد  ديجد

 است. عيحجم و كالبد خالقانه و بد کيباشند،  يم
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اطراف خررود كرره كررامالز متکثررر  عتيمشابه، نسبت به  طب يهااليداشتن وجوه و   ليخانه كعبه، به دلمکعب بودن    -2

و حضور قلررب اسررت،   يعبادت، تمركز و وحدت روح  يقيهمانگونه كه مفهوم حق  است، القاء كننده وحدت و تمركز است.

 باشد. نيو تمركز آفر وحدت بخش ديبامتناسب با موضوع و عملکرد خود  زين يديكالبد عبادتگاه توح

 ،يقرر يهمانگونه كه مفهوم عبادت حق  يعنيخانه كعبه با چهار وجه عمود بر هم خود، برچهار جهت رو نموده است.    -3

اسررت و اخررتالف مررذاهب و    8يو ضرررور رياجتناب ناپذ يامر انيهمه جهان يو نوع ياله  ،يهمه انسانها و فطرت روح  يبرا

 ،يديعبادتگاه توح  يكالبد خارج  نيانسان است، بنابر ا  يذات  تيو واقع  قتيحق  زا  يانحراف  ،يدياز مفهوم عبادت توح  انياد

 . ديمطلوب دعوت نما شگاهيايها را به نرو نموده و همة انسان ييايها در همه جهات جغرافهمة انسان يبه سو ديبا

و امن و آرام را، القاء   داريمحکم، با ثبات، پا  يبودن طول و عرض و ارتفاع آن، حجم   يمساو  ليدلكالبد مکعب به    -4

عبادتگرراه  يكالبررد ظرراهر ،9محکم و با ثبات و امررن و آرام دارد دار،يپا ،يقيحق  يريس  ،يقي.از آنجا كه عبادت حقدينما  يم

 .ديو آرامش را القاء نما تيو امن يداريو استحکام و پا ثبات ديبا ز،ين يديتوح

مجسررمه گونرره و بررت  يهررا هيو نما ينيتزئ  يها هيفقدان هر نوع آرا ،يعيو طب  ياز مواد و مصالح بوم  يبهره بردار  -5

اسررت، در   يقرر يعبادت حق  يژگيو  نيكه مهمتر  يدرونگرائ   تيخلوص، صداقت و تقو  جاديبنا، باعع ا  يواره، درجدار خارج

بر خالف، اكثر معابد، شرقي و غربي، كه داراي   ياصيل اسالم  شگاهيايبعد ن  نياست.از ا  افتهي  يتجّل   شگاهياين  يرونيكالبد ب

 ريرر هاي بسيار زياد از موجودات زنده هستند، با آرايه هاي تجريدي )هندسرري و كالمرري ( خودكررامالز غمجسمه ها و نقاشي

 هستند. يهيمعناگرا و  تنز ،يماد

 کيجهان بود، وجود فقط    يائ يجغراف  يکعب كه دعوت كننده همه انسانها از محورهارغم وجود چهار وجه م  يعل   -6

 يو تکررامل   ي(، باطنمياز كثرت به وحدت در مفهوم عبادت و مفهوم )صراط مستق  ريس  نيورود به خانه كعبه، مب  يدرب برا

)سُبُل( در قرآن به صورت جمع به كررار رفترره . در نقطه مقابل وابه  دباش  يو واحد م  يو فرا مکان  يانسانها است كه فرازمان

است. يعني مبداء حركت حجاج، وابسته به موقعيت مکاني و   يهر انسان  يو مکان  يزمان  طيوابسته به مجموع شرا  راياست ز

پررذيرش توبرره  محررلجغرافيايي هر يک از آنها متکثر شده است ولي جهت و غايت همه آنها به سوي خانه كعبرره )قبلرره و 

انسررانها فقررط از راه ايمرران   يتکررامل   ريو سرر   يقيعبادت حق  ،ياز منظر اسالم  نيتولد انسان كامل( يگانه است.بنابرا  انسان و

ريو ارزشهاي اخالقي ( در امور فررردي و اجتمرراعي، م   ياحکام پنجگانه اسالم  تي)معرفت( و  عمل صالح )رعا و مقبررول   سررّ

   10است.

كه آغاز وانجررام طررواف  ،يدون رنگ ) حجراا سود ( در كنار درب ورودو ب  اهينسبتاز س  ،يسنگ آسمان  کيوجود    -7

ترروان   يدرواقع  مرر   ند،ينما  يتعامل  م   يو حجاج با لمس آن، با آن نماد آسمان  شودياز آنجا شروع م  زيبه دور خانه كعبه ن

 تيهرردا  ريبا امام، مسرر   عتيو امامت است كه بدون معرفت و ب  تيوا  با  عتيگفت نماد امام معصوم )ع( و لمس آن نماد ب

و فرمودنررد برردون   11)ع( درب آن اسررتياكرم )ص( فرمودند، من شهر علمررم و علرر   امبريگشوده نخواهد شد، آنچنانکه پ

همرران صررراط  ،با امام معصوم هرزمان يعمل   عتيگفت، معرفت و ب  توانيم  نيبنابرا  .12ديوارد نشو  يم ياجازه به خانه و حر

 و تکامل انسان است. يريو توبه پذ  يگشاي رستگارو راه تيراه هدا ميمستق

 مينمرراز پشررت مقررام ابررراه  يرا خداوند متعال، بعد از طواف به دور خانه كعبه، با برگررزار  ياديمضمون مهم و بن  نيا

نمرراز طررواف مررا  يعنينمرروده اسررت. ديو تاك هيتوص د،ينما يم يمعرف زيبا مقام امامت ن يامبري)ع(كه قرآن او را عالوه بر پ

 
 (56؛ آيه: الذاريات)سوره:    : »ما جن و انسان را خلق نکرديم، مگر براي عبادت«.اإِلنَس إاِلَّ ِليَْعبُُدوِن  وَ   َواْلِجنَّ   َخلَْقتُ   َو َما -8
ِ تَْطَمئِنُّ اْلقُلُوُب »الَِّذيَن آَمنُواْ َوتَْطَمئِنُّ قُلُو  -9 ِ أاَلَ بِِذْكِر ّللا  گيارد آگااه يهايشان باه يااد خادا آرام مااند و دلكه ايمان آورده يهمان كسان بُُهم بِِذْكِر ّللا 
  (36«. )سوره: الرعد؛ آيه:   يابديها آرامش مكه با ياد خدا دل  ندباش 

نَساَن لَِفي   -10 ْبِر. )سوره والعصر(َواْلعَْصِر؛ إِنَّ اإْلِ ِ َوتََواَصْوا بِالصَّ اِلَحاِت َوتََواَصْوا بِاْلَحق     ُخْسٍر؛ إاِلَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
  (.34، ص 27ا. )وسايل الشيعه ج  أَنَا َمِدينَةُ اْلِعْلِم َو َ َعِليٌّ بَابُهَ  -11
مْ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اَل   -12 ْم لَعَلَّكاُ ٌر لَّكاُ ْم َخياْ ا ذَِلكاُ ل ُِموا َعلَاس أَْهِلهاَ وا َوتُساَ س تَْستَأْنِساُ َر بُيُاوتُِكْم َحتاَّ كاه ايماان  يكساان ي ا تَاذَكَُّروَن. »تَْدُخلُوا بُيُوتًاا َغياْ
شاما بهتار اسات باشاد كاه پناد  ي ن باراشما نيست داخل مشويد تاا اجاازه بگيرياد و بار اهال آن ساالم گويياد ايا  ي هاكه خانه  يهايايد به خانهآورده
  (27«. )سوره: النور؛ آيه:گيريد
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توبرره  رشيمحررل تولررد انسرران كامررل و پررذ  و در جهت قبله، كه  13(م) پشت سر اما  ميكه پشت مقام حضرت ابراه  يموقع

 شود.  يحضرت آدم است، مورد قبول واقع م

مجسررمه گونرره و   ينامناسب از بت هررا  يها  هيبا آرا  تيدر زمان جاهل   يحجم ساده، درونگرا و مقدس، وقت  نيهم   -8

همرره   شرراني)ص(و مسررلمانان، اامبريو با فتح مکه توسط پ  گردديبه بتخانه م  ليشود، تبد  يم  نيموجودات زنده تزئ   ريتصاو

را   ييوحدت و درونگرا  ،يو مجدداز خلوص، سادگ  ندينما  يم  يپاكسازرا، از خارج و داخل بنا،    ريها و تصاوها و مجسمهبت

 گردانند. يبه ان باز م

 جرراديا يفضا نيدر انفس و عبادت است، در ا  ريحضور انسان و س  يبرا  يمناسب  لهيخانه كعبه وس  هياول  كالبد  نيبنابرا

دوران  يشررده و برونگرررا نيياسررت، امررا در كالبررد تررز يقيو حق  يو تکامل وجود  شيايشده، خود انسان قهرمان داستان ن

 نيرر در ا  شرروند،يم  يتلقرر   يدر مقابل آن، انسانها منفعررل و تماشرراچ  و  افتهي  يعمال خود ساختمان و بنا اصالت ذات  ت،يجاهل 

شررود. اغلررب معابررد و  يانسان م  يو تکامل ذات  يقيمانع عبادت حق  نيبت شده است و بزرگتر  يمفهوم خود ساختمان گوئ 

 ادياصالت خود بن نهاآو بعد بيروني و كالبدي  افتهيبرونگرا  يمجسمه گونه، حالت  اي  يشکل   ناتيكه با انواع تزئ   ييساختمانها

به   ليدر خدمت انسان باشد، خود هدف شده و تبد  يا  لهيوس  ديكه با  ييابند عمالز طراحان آن باعع شده اند، ساختمانمي

)نمااودار  .نماينااديو از خودبيگااانگي مخاااطبين خااود را بسترسااازي م  بت گردد. اين گونه طراحان عمالز، بت سازي نموده

 (.4-شماره 
 :دينما يموضوع اشاره م نيبه ا  ليذ اتيدر اب يشيخ بهائ
وماان صاااحب  ديجو ياو خانه هم                اارياو جلوه گه    م،يجو  يهم  اريمن                                    

 خانه 
و بتخانااه  کعبااه ،يتو                 مقصااود تااوئ   يمقصود من از کعبه بتخانه توئ                                  
 بهانااااه 

 شأن و رابطه صورت و معنا پرداخته است:،محمد مولوي نيز در ابيات ذيل به جايگاه  نيجالل الد
ر زآناااااکه معنااا باار تاان صااورت پااَ    صورت پرست يکوش ا يرو به معان               پوشش:  رابطه

 است
 نااااگر يصورتش بگااذار و در معن   در صور  يچاون بماااان يبت پرست                        
 بت تراش و بت پرست يتا نااااگرد      صور کاام باش مست   يقدح ها نيز   ظرف و مظروف: رابطه

 ستياز جام ن کيباده درجام است ل      ستيصور بگذرما ياز قااااادح هااا                                  
 دارد نگون ياش م يچااارخ را معن صورت بس زبون ستيچ يمعن شيپ محرک و حرکت: رابطه
 نيرب العالم يها يبحااااااار معن        نيد خيهاوهللا ش يگفت المااااااعن             
 مثال يذات ما را ب اااااااااابديدر ن        اليو خ ريدان که هرگااز مست تصاو       ذکر: رابطه

 وصااااف شاهانه از آنها خالص است           ناقاااص است اليخذکر جسماااانه           
 

 خانه کعبه يدرون يمهمترين ويژگي ها -3-3
( يزيرر غر-درب، مانع ارتبرراط )حسرري کيهاي بسته و وجود فقط   واريمکعب با وجود چهار وجه و د  يداخل   يفضا  -1

 .ديرر نمايم جرراديدر انفررس ا ريكامالز درونگرا و مناسب تفکر و سرر  فضاييدر آفاق شده و عمالز  ريخارج و س  يانسان با فضا

 نيو اهميت فضاي خالي آن است، در نقطه مقابررل مهمتررر  ييرااصل درونگ  ،يو مسجد اسالم  لياص  شگاهيايوجه ن  نيمهمتر

و عررروج   يرريبرونگرا)جمرات سه گانه(صررلب بررودن    يعنيواقع در مناسک منا    يسنگ  ينمادها  رينظ  ل،ياص  ريوجه معابد غ

 آنها است. يكاذب و ظاهر

و   يکيمکرران  ،يمرراد   يها  تيآن فاقد جاذب  يداخل   يطول و عرض و ارتفاع در حجم كعبه، فضا  يبا توجه به تساو  -2

 باشد. يو وحدت بخش م نيتمركز آفر ،ينقطه مركز کي يبوده و دارا  يکيزيف يحركت ها

 
حضرت ابراهيم )ع( از پيامبران اولي العزمي است، كه بعد از مقام رسالت و پياام آوري باه مقاام امامات و رهباري عملاي و اجتمااعي نياز   -13
 رسيد.
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است.  يو حضور قلب درون يدر ارتباط انسان با خدا، مفهوم تمركز فکر  يقيعبادت حق  ميمفاه  نياز مهمتر  گريد  يکي

 و حضور قلب است. يزيتفکربرانگ ردرباطن،يس جاديا يفضا برا نيخانه كعبه مناسب تر يداخل  يبعد فضا نياز ا

و قهرمان حماسرره  يداخل  يداخل مکعب، انسان خود را در كانون و قلب فضا  يبودن نقطه مركز  يبا توجه به خال  -3

در آفرراق  ريو سرر  شياز خو رونيكه  انسان را، با عالم ب يداريو هر نوع پد  اءياش  ينف  ابد،ي  يم  شگاهيايو حضور در ن  فضايي

اسررت.در نقطرره  يوجررود رورتيدر انفررس و صرر  ريو س يقيحق شياين يراب نهيبستر و زم  نيتر  يسرگرم و منفعل نکند، عال

 امبرانيرر و پ نيقدسرر  يمجسررمه هررا يموجودات زنده، حتّ  يو مجسمه ها  ريها، تصاو  هيكه مملو از آرا  ييها  شگاهيايمقابل ن

بررا  شررگاهياين يداخلرر  يفضررا نيبرر  ياساسرر  اريبس يواقع فرق در .دينما يم گانهيو از خود ب ياست، انسان را منفعل، تماشاچ

در آفاق و تعامل انسان با پديدارهاي بيروني است و در نقطه مقابل نيايشررگاه،   ريمناسب س  شگاهيوجود دارد، نما  هشگاينما

 انسان باشد. ياريو اخت يبايد مناسب تعامل دروني و خودآگاهي اراد

تعررادل و مركزيررت   ،نيزمرر   يمنظم و نامنظم، موجود و قابل تصور انسان بررر رو  يهمه احجام و هندسه ها  نيدر ب  -4

 يمساو  ليبه دل  ز،يمکعب ن  يباشد، و در حجم داخل   يبودن چهار محورش م  ياز مساو  يشده در نقشه مربع،كه ناش  جاديا

 .نماينديم جادياست ا بستر عبادت نيكه مناسب تر،را يکيزيفسکون  نيشتريب ،بوده رينظ يبودن ابعاد سه گانه آن ب

در   شررگاهياين  ينقشه برررا  نيحجم و ا  نيگفت انتخاب ا  توانينظر م  نيا  از

و  قيرر انتخرراب دق کيرر  قتررازيبا مجموع احجام و اشکال منظم و نامنظم، حق  سهيمقا

گذارد، كرره طررراح آن   ينم   يباق  ديباشد. انتخاب فوق ترد  يم  زياعجاب انگ

و طرررح  دهبو نيحضرت حق و احسن الخالق  يعنيهنرمند و معمار    نيبزرگتر

 او يک اعجاز هنرمندانه است.

از تفکر و معرفررت   يهر عبادتآغاز    ،ياز آنجا كه در فرهنگ اسالم  -5

)ع()تفکررر،   يانسان را حضرت عل   يپنجگانه نفس عقالن  يشود، قوا  يآغاز م

كرره انسررانها را برره )حکمررت و   نرردينما  يمرر   يمعرف  تذكر، علم، حلم، و تنبه(

: ) سررکوت مقدمرره تفکررر نررديفرما  يم  يگريد  يرساند و در جا  ينزاهت(م

خانرره  يداخلرر  يشررده، در فضررا جرراديسکوت و سکون ا  ني.  بنابرا14است(

تفکررر، تعقررل و  يعنرر يانسررانها،    يبرراطن  اميرر ق  يبرا  يمناسب  اريبس  يكعبه،فضا

خانرره را محترررم و   نيرر خداونررد ا  ليدل  نيحضور قلب و عبادت است. به هم 

 نموده است.  يمعرف  15انسانها اميق يمبارك دانسته و آنرا مناسب برا

مربررع، برره صررورت   يعرض در شررکل هندسرر بودن طول و    يمساو  -6

 دنيشررن  يعنرر ي  ياسررالم  شررگاهيايدر ن  ياصررل عمل عبادي  متعادل مناسب دو  

شده در مسرراجد  فيتعر عمل عبادي دو (5-شده است.)نمودار شماره  يطراح ،نماز جماعت يو موعظه و برگزار  يسخنران

خطبه، و موعظه كه محرك و تقويت كننده قواي عقالني انسانها است و با نماد منبر، محل سررخنران را مشررخص   راديا  يعني

و نماز جماعت، كه محرك و تقويت كننده حضور قلب و خودآگاهي روحاني انسانها اسررت و بررا نمرراد محررراب و   دينمايم

 يعنرر ي د،يرر نما ياشاره مرر  يژگيدو و نيبا هم  نيمؤمن زايدرسوره » والعصر « به امت  زين  قرآن.  تجهت قبله مشخص شده اس

 
(. صامت مااده الحکماة،  ميزان.)است انديشه و تفک ر باغ سکوت.  الفکر  روضة  الصمت:  است  آمده(   السالمعليه)علس  حضرت  از  حديثي  در    -14
  (216غررالحكم ص : آوري. )  بدست  وافر  فکر تا کنيد  زياد را  خود  سکوت.  « : » و أكثر صمتك يتوفر فكركفرمايند  مي باز )ع(  علي  امام

ُ اْلَكْعبَةَ اْلبَْيَت اْلَحَراَم قِيَاًما ل ِلنَّاِس  -15  (  97: خداوند کعبه را براي قيام انسانها طراحي نموده است. )سوره: مائده؛ آيه:  َوالشَّْهَر اْلَحَرامَ َجعََل ّللا 

 

  

 
 

 

         
               

          

          
 

          

          
 

مربع، مناسبترين هندسه    -5ه رنمودار شما 

براي دو مولفه شنيدن  سخنراني و انجام  
 نماز جماعت است  
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را نماز   ستهيعمل شا  نيمهمتر  يعمل صالح، در معارف اسالم  يگريعالم وجود و د  قيبه حقا  نيقياز معرفت و    يناش  مانيا

 16داند.يم نيو آنرا معراج مؤمن دينمايم يآنهم به جماعت معرف

نظر محور   نيمتقابل صورت مخاطب و سخنران است، از ا  دنيو د  بيخط  اناتيب  دنيشن  يمسئله در سخنران  نيمهمتر

امررام  دنيرر نقطه مقابل و در نماز جماعررت، حضررور در صررف اوّل نمرراز و د درباشد.  يقبله مناسب م يعمود بر منبر و مواز

 نماز جماعت محور عمود بر قبله مناسب تر است. ضهيفر يبرا نيشده است، بنابرا هيجماعت، توص

چهار وجرره   يخانه كعبه، كه آنهم  دارا  يداخل   يچهار وجه است، حضور او در فضا  ياز آنجا كه كالبد انسان دارا  -7

 نيتواند همان  جهت قبله باشد.اشود، كه مي يوجه خاص م کيو  تمركز انسان در  يآهنگباشد، باعع هم يعمود برهم م

اعمال انسرران بررا   ،يدر فرهنگ اسالم  رايبرخوردار است، ز  يخاص  تيهم مساجد از ا  يعني  ياسالم  شگاهياين  ينکته در طراح

برره مفهرروم  ياله ( و قرب اله  يباشد ) قربتاز ال  يقرب اله  ديدر تمام اعمال از جمله نماز با  تين  و  17شود  يم  يابياو ارز  تين

و نقررص و جهررل و خطررا  بيرر انسان است كه نماد آن امام معصوم است كه خداوند متعال او را از هر نوع ع  يتکامل وجود

همرره  تيرر غا يعنرر يآن نمرراز گررزاردن،   يدر جهت قبله وبه سو  نيبنا برا  شود.به انسان كامل تعبير مي  ومطهر نموده است  

 18انسان  است. نيترتا تقرب به مقام كامل  يو معنو يما رشد و تکامل روح  ياعمال عباد

مفهرروم   نيرر كننررده ا  نييتب  ينيمراسم و مناسک د  يجداگانه برا  يو فضا  ينيعلماَء د  يجداگانه برا  يفقدان ورود  -8

از  م،ينرردار يروحرران ريو غ ي)كشيش و غير كشيش ( و روحان سيقد ريو غ سياست، كه در اسالم نظير مسيحيت قد  ميعظ

باشند. اما عالم به عنوان متخصص در تمام علوم و   يم  يفطر ت و روح اله  يهمة انسانها به صورت بالقوه دارا  يمنظر اسالم

  19باشند.فنون داريم و از منظر قرآن مکرم ترين انسانها با تقوي ترين آنها در عمل مي

باشررند و   يمرر   ينرر يو احکررام د  تخصص معررارف  يبوده و دارا  گرانيد  رينظ  يانسانهاي  ينيعلماء د  ياز منظر اسالم  -9

انسانها فرق ندارنررد و درجرره   ريبا سا  يو سلوك تکامل   رياست و در س  يمعارف و احکام و مواعظ اخالق  حيآنها تشر  فهيوظ

 ند،ينما يانسانها به متخصص آن موضوع مراجعه م زيامور ن ريسا در  20عمل آنهاست.  زانيبه م  ياله  شگاهيتکامل آنها در پ

و   ينرر يعلمرراء د   يمجزا برا  يو فضا  يفاقد ورود  ،انياد  رياز معابد درسا  ياريرغم بس  يعل   ياسالم  لياص  شگاهياين  نيبنابرا

كرره همرران   يحرردوا  تيرر غا  يمنظم و در جهت واحد به سررو  ياست. و همة انسانها درصف ها  يمراسم و مناسک، انحصار

 .ندينمايم رورتيو ص رياست، س يو روح يو تکامل معنو يوجود ضرورت

 :اينها هستند خانه كعبه يدرون يهامترين ويژگيمه

 ر در انفس است.يكامال درونگرا و مناسب س يداخل  يک درب، فضايبا وجود چهار وجه بسته و پر و وجود فقط  -1

 باشد.ين و وحدت بخش ميسکون آفر يک نقطه مركزي  يدارا يداخل  يطول و عرض و ارتفاع، فضا يبا تساو -2

 دهد.يقرار م يساختمان و موضوع اصل  يداخل  ي، انسان را در كانون فضا و قلب فضايبودن نقطه مركز يخال -3

 يکيو مکرران  يکيزيسکون و سکوت فن القاء كننده  يشتريمنظم و نامنظم، مکعب ب  ين همه اشکال و حجم هايدر ب  -4

 است.

، حضور قلب و يام فکريق  يار مناسب براي، مقدمه بسيزيغر-يو حس  يکيزيسکون و سکوت ف  يدرفرهنگ اسالم  -5

 عبادت است.

 است. يدن سخنرانيضه نماز و شنيمربع، به صورت متعادل  مناسب دو فر يطول و عرض مساو -6

 
اعتقاادات مجلساي، ص  ، 7سرالصالوة، ص  676، ص.2کشف االسرار، ج  ماز، معراج مؤمن است..ن پيامبر)ص( : الصلوة، معراج المؤمن -16

29.    
  .244ص 2جامع السعادت ج  : بدرستي که اعمال هرکس به نيت اوست.  االعمال بالنياترسول اکرم )ص(: انما   -17
   انما يريد هللا ليذهب عنکم الرجس اهل البيت و يطهرکم تطهيرا :  جز اين نيست کاه خادا ماي خواهاد آلاودگي را از شاما اهال بيات بزداياد و   -18

  . 33 شما را کامال پاکيزه گرداند. سوره احزاب آيه           
   (. 13، همانا مكرم ترين شما نزد خداوند، پرهيزكارترين شما هستند. )سوره: حجرات؛  آيه:ان اكرمكم عندهللا اتقاكم -19
  .19: براي هر كس درجه اي است به ميزان عمل او  سوره احقاف، آيه ولكل درجات مما عملوا -20
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د انسرران يرر ک وجه را كررامال در جهررت ديبا چهار وجه انسان،    يهم، ضمن هماهنگدر مکعب چهار وجوه قائم بر    -7

 .دهد ي)قبله( قرار م

ر در يسرر   ين فضررا برررايوانات است، خانه كعبه مناسب تررريانسانها و ح  ير آفاق برايعت مناسب سيطب  ياگر فضا  -8

است. مسئله جهت در مساجد و نه محررراب بررراي جمرراعتي خرراص   ي( و تکامل روحيارياخت–  ياراد  يانفس و )خودآگاه

 نظير كليساها و عدم جداسازس قديس و غير قديس از ويژگيهاي ممتاز مساجد نسبت به كليساها است.

تکامل انسان مبتني بر دو بعد  معرفتي )ايمان( و اعمال شايسته )عمل صالح( اسررت منبررر خطابرره و موعظرره نمرراد   -9

 شود، كه معراج مؤمنين است.ز نماز جماعت معرفي مييترين اعمال صالح نو يکي از مهم ياعتقادو  يتکامل عقالن

 .21شررود يمرر  يحضرررت آدم )ع( تلقّرر  يخررانوادگ شررگاهيايموضوع بود كه خانه كعبه عمالز ن  نيمتذكر ا  ديالبته با-10

ه را معماران گسررترش داده انررد، امررا همررواره كعب  بنياديتعداد نماز گزاران و خانواده ها، سلول    شيبرحسب افزا  نيبنابرا

 حفظ نموده اند. يمساجد، به صورت نسب يمعمار و يهمان اصول ثابت را در طراح
 

  ييو حداکثر تحول محتوا يکالبد راتييآتشکده به مسجد با حداقل تغ ليتبد -3-4
 زديمسجد    توان به  يمآنها به مسجد،    ليآتشکده ها و تبد  يتاقاز ساختمان چهار    يبهره برداراز    يابه عنوان نمونه   

 ريرر غ  شررگاهياين  کيرر   ياصررول محترروائ   يكالبد  راتييتغ  نيساختمان معماران مسلمان، با كمتر  ني. در اكردخواست اشاره  

 متحول و مطلوب نموده اند.   بر اصول خانه كعبه كامالز يرا مبتن ياسالم

 ن گونه بوده است:يبدبه مسجد  تغييرات كالبدي در تبديل آتشکده -الف 

 برداشتند. يداخل  يمجمر آتشدان را از مركز فضا -1

 پوشاندند. واريآنرا با د نيسمت قبله و طرف -2

 نمودند. جاديا يدر مقابل جهت قبله درب -3

 نمودند. جادي( ااطيباز محصور )ح يفضا کيدر مقابل جهت قبله  -4

 باز احداث  نمودند. يبه فضا يدرب ،يدر بافت محل  يعبور  يابق محورهامط -5

 مردان و زنان دعوت نمودند. کيبا تفک  يداخل  يرا به فضا  شگرانيايهمه ن -6

 نمودند. جاديا يسخنران راديا يبرا ينماز و منبر يدر جهت قبله برا ينماد -7

 اند.فضاي درونگرا و مناسب سير در انفس تبديل نمودهعمالز يک فضاي برونگرا و سير در آفاقي را به يک  -8

 بدين گونه بوده است: به مسجد در تبديل آتشکده ييتغييرات محتوا -ب

)خداوند   يانسان و خدا را حذف نمودند. از منظر اسالم  نيعامل واسطه ب  ،يداخل   يبا حذف آتشدان از مركز فضا  -1

 است(. ياله يتجل  نيتر يعال انساندر قلب مومن است و 

 در انفررس نمودنررد. ريدرونگرررا و مناسررب سرر  يبرره فضررا ليانرا، تبررد يرآفاقيبرونگرا و س يفضا  وارها،يبا بستن د  -2

 (يرونياست نه ب يو جوهر يدرون يانسان امر ي)صيرورت تکامل 
 
 
 

          

 
 
 
 
 

 
 1روايت  229، ص  1، ج من ايحضره الفقيه – )ع (امام باقر  – 34718، روايت 213، ص  4فروع كافي ، ج  –پيامبر اكرم )ص (  - 21

 خ       د يزد س      آ شكده چ  ر 

 زدخواست يبه مسجد يل آتشکده چهار طاقيدر تبد  ييمحتوا ي اديرات بنييو تغ ي کالبد  يرات جزئييتغ2-ر شماره يتصو
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 فضاي داخلي حفظ شود. مياحداث كردند، تا حر يمرز يو خارج يداخل  يفضا نيدر، ب جاديبا ا -3

ازم از مجمرروع مواهررب   يو برخرروردار  شررگاهيايورود برره ن  يسلسله مراتب ازم برررا  جاديضمن ا  اط،يح  جاديبا ا  -4

 را را به حداقل ممکن رساندند.  يهمجوار يمزاحمت ها ،يعيطب

انسرران هررا در  يعبور يبر محورها يمبتن نيآن است و نه ساختمان آن، بنابرا  نيبه مومن  شگاهياياصالت و ارزش ن  -5

 برپا نمودند. نيورود مومن يبافت، دربهاي با شکوهي برا

 نيهمه مررومن  نياند(، بنابرا  يها بالقوه حامل روح الهندارند، )همه انسان  نيمومن  ريبا سا  يتفاوت فطر  ،ينيعلماء د  -6

 بدون تبعيض دعوت نمودند. ،يداخل  يرا به فضا

معرفت   يبرا  نيو عمل صالح(، بنابرا  مانيمبتني بر معرفت و عمل است )ا  يعبادت و تکامل انسان  ياديدو ركن بن  -7

( است، به سوي قبله و برره سرروي انسرران نيعمل، نماز جماعت را كه )معراج مومن  نيبهتر  ي)منبر( و  برا  يو سخنران  يافزائ 

 نمودند. ينيب شيكامل پ

بود نکردند، بلکه )در صورت مسلمان شدن مردم( با و نا رانيرا و انياد ريمسلمانان بر خالف پادشاهان، معابد سا  -8

 دادند. رييرا مطابق ارزشهاي فرهنگي خود كامال تغ يمعابد قبل  يمحتوا  ،يكالبد راتييتغ

ها ها و تمرردناسالم فلسفه هنر و معماري ندارد و از ساير فرهنگ  گويندبرخي از متخصصين متعصب مي  متأسفانه  -9

 تقليد نموده است اينگونه افراد يا متعصبند و يا كامالز بي اطالع.

 

 يمساجد دوران اسالم ريخانه کعبه در سا ياديگسترش سلول بن -3-5
بررر   يبرروده مبتنرر   ريكرره امکرران پررذخود، از هر طرف    يو بافت محل   نهيبا زم  يهنگاخانه كعبه، ضمن هم   ياديبن  سلول

و متنرروع   ميعظرر   يو شبستانها و تاارهررا  افتنديخانه كعبه، گسترش    يادينماز گزار، با حفظ اصول بن  تيتعداد جمع  شيافزا

 امام و مسجد جامع ) جمعه( اصفهان احداث نمودند. به سرعت  دمسج ،نهيدر مد يمسجدالنب ريرا نظ  ياجتماع – يعباد

 

 
 
 
 

 اصفهان  اماممسجد 

 

 اصفهان  نورمسجد 

 

 گسترش انعطاف پذير سلول بنيادي خانه كعبه با توجه به مجموع مقتضيات زماني و مكاني 
 مسجد امام اصفهان و مسجد نور اصفهان  -3و4ر شماره يتصو
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هاي بررزرگ و تاارهرراي بنيادي خانه كعبه از هر سمت  كه ازم و امکانپذير بود گسترش يافت و برره شبسررتانسلول  

مسرراجد  يبنررا يدر بدنرره خررارج يريانعطاف پررذ ،يمهم و اساس اريبس نکته عبادي تبديل شد. -بديل اجتماعي  يعظيم و ب

  نشده است. هيتوص در نوع و جهت گسترش آنها يتيمحدود چيه راياست، ز ياسالم

 و کليساها مساجد يمعمار يها يژگيومقايسه  -4
 هندسي -هاي فضايياز بعد ايده -4-1

 مساجد -الف
نظررر حركررت سلول هندسي و بنيادي مساجد اصيل اسالمي، مربع است، كه مركز آن نيز فضاي خالي اسررت و از    -1

ايررن فضررا مناسررب احسرراس اسررتقالل،   22تواند بستر مناسررب تفکررر انسرران باشررد.فيزيکي، كامالز سکون آفرين است و مي

 درونگرايي و انديشه ورزي است.

گسترش اين سلول از هرطرف كه شرايط محيطي اجازه دهد، انعطاف پذير بوده و با حفظ شرراكله مربررع و برردون   -2

 باشد.پذير ميمحدوديت امکان

هررا سررکون شوند، اما همواره با توجه به حفظ شاكله مربع، تعامل ادراكي انسان با آنها بزرگ و كوچک ميسلول  -3

 آفرين است.

رغررم تنرروع، داراي همرراهنگي و همراه با گسترش فضاها در جهات مختلف، با حفظ جهت قبله، مجموع فضاها علي  -4

 باشند.نظم و سکون فيزيکي مي

اد فضاي باز دروني و حياط داخلي، فضاهاي داخلي ضمن برخررورداري كامررل از نررور، هرروا و منظررره طبيعرري با ايج  -5

 باشند.هاي همجواري نيز در امان ميانواع مزاحمت ازم،از

هاي مشررترك توانند از وروديهاي مسجد، به طبقه و نژاد مربوط نيست، بلکه همه مخاطبين ميسر درها و ورودي  -6

ها جداگانرره هاي آنالمقدور وروديها و آقايان، حتيبرداري نمايند، فقط در جهت جلوگيري از اختالط نامناسب خانمبهره  

 شود. طراحي مي

ترين نقشه براي برايند دو مؤلفه اصلي عبررادت، يعنرري شررنيدن سررخنراني و موعظرره و انجررام شاكله مربع، مناسب  -7

 ت.فريضه نماز جماعت اس

نمايررد المقرردور سررعي مررينمايد، بلکرره حترريها را به صورت قديس و غير قديس جدا نميجد انسانشبستان مسا   -8

 همجواري ايجاد نگردد. شبستان آقايان به قسمت بانوان اشراف نداشته باشد و مزاحمت

 
 «546 ح  غررالحكم، »  .است  انديشه  و  فکر(  جايگاه و)  بوستان  سكوت  .الفكر  روضة  حضرت علي)ع(: الُصمتُ  -22

( مسجد جامع اصفهان5-6ر شماره) ي)تصو  
 مسجد جامع ) جمعه ( اصفهان 
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غيررره   شود سلسله مراتبي از فضاهاي عبادي، از فضاهاي فرهنگي، اداري، خرردماتي ووجود حياط داخلي باعع مي  -9

ضمن ارتباط دروني، جمعي و هم افزايي عملکردي، هريک نسبتاز مستقل بوده و با كمترين مزاحمت همجواري در كنار هررم 

 باشند.

اي هاي مساجد، به طور كلي مکعب است، برايند فضايي اقطررار مکعررب، نقطررهسلول بنيادي و فضايي در شبستان  -10

اي دلبرراز، است. اين فضاي مکعبي اغلررب بررا الهررام از آسررمان، داراي آسررمانهدروني، خالي و از بعد فيزيکي سکون آفرين 

ها، با تبديل مربع به هشت ضلعي و اضعاف آن نزديک به دايره گشته كرره شود. در گنبدخانهگشا و پر فراز و نشيب ميدل

 گردد.مبناي شکل گيري گنبدها مي

فضايي مستقل، درونگرا، با مركزي خالي و از بعد فيزيکرري ها،  هاي شبستانهاي فضاي مکعبي در سلولمولوكول  -11

 ترين فضا براي عبادت يعني تفکر و حضور قلب است.نمايد، كه مناسبساكن ايجاد مي

شود نمازگزار در هررر كجرراي شبسررتان قرررار نمايد باعع ميجهت قبله، از آنجا كه محوري فرامکاني ايجاد مي  -12 

فضاي عبادي و قهرمان داستان عبادت بداند. آنچنان كه قلب باطني، كانون روحاني انسرران گيرد، خود را در قلب و كانون  

 گنجد، در قلب مؤمن حضور دارد.كه در زمين و آسمان نمي است و خداوندي

 
 کليساهاي صليبي: -ب

باشررد. كشيشرران مررينقشه كليساهاي صليبي، شامل دو بخش سالن اجتماعات و فضاي انجام مراسم عبادي توسط   -1

ها تشکيل شده است، عمالز عبررادت كننرردگان سالن اجتماعات كه اغلب از دو رواق و يک فضاي مستطيل شکل در بين آن

 دهد.را در حالت منفعل و تماشاچي نسبت به صحنه محراب قرار مي

ر برروده و توسررعه گسترش سالن اجتماعات، به دليل شکل از قبل تحميررل شررده و قرينرره صررليب، انعطرراف ناپررذي  -2

 كند.نيايشگاه را كامالز محدود مي

محل نشستن نيايشگران در سالن اجتماعات به دليل نسبتي كه با مکان فيزيکي محراب و محررل مراسررم برگررزار   -3

ها بودن احسرراس نمايند، يکنواخت و هماهنگ نيست؛ يعني نسبت به جلو يا عقب بودن و يا در محور اصلي يا در حاشيهمي

 شود.ض و چندگانگي ايجاد ميتبعي

ها تغييررر شاكله فضايي و هندسي در همه كليساهاي صليبي، غير متنوع، يکنواخت و تکراري است، حداكثر مقياس  -4

 ها از سه يا پنج رديف طولي تشکيل شده است..يافته و رواق

ن فاقد سلسله مراتب متنوع فضررايي باشند، بنابراياكثريت قريب به اتفاق كليساهاي صليبي، فاقد حياط داخلي مي  -5

 يابد.هاي هجواري افزايش ميها با فضاي بيرون مزاحمتاز خارج به داخل بوده و به دليل ارتباط مستقيم ورودي و پنجره

هاي معمررولي ها به دو گروه قديسين )كشيشان و روحانيون( و انسانها به كليسا، طبقاتي است، يعني انسانورودي  -6

اند، ورودي كشيشان از دربرري واقررع در سررر صررليب و محوطرره محررراب و ورودي و غير روحاني( تقسيم شده)غير كشيش  

 هاي معمولي از دم صليب و انتهاي سالن اجتماعات است.انسان

شاكله  مربع مستطيل، فقط مناسب شنيدن سخنراني و موعظه و ديدن سخنران اسررت، امررا بررراي حضررور قلررب و   -7

باشد، مناسب نيست. )انسان در حالت اول منفعل و در حالت كه حقيقت جوهري و معنوي عبادت مي  تمركز دروني انسان،

 دوم فعال است(.

ها را يگانه و ها كه خداوند فطرتاز آنجدا شدن فضاي محراب از سالن اجتماعات، ضمن تأكيد بر دوگانگي انسان  -8

غريزي( برره سررير در   -ايان، مزاحم سير از آفاق )ادراكات حسياز يک نوع آفريده است، به دليل عدم تفکيک بانوان و آق

 باشد.روحاني( نيايشگران مي -انفس )ادراكات عقلي
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تواند مکمل يررک فضرراي عبررادي و چنررد به دليل عدم وجود حياط داخلي، تركيب ساير فضاهاي خدماتي، كه مي  -9

 منظوره باشد، با مشکالت زيادي روبرو است.

داخلي سالن اجتماعات، به طور كلي مکعب مستطيل است، اين سلول نيايشگران را با دو كشررش سلول فضايي و   -10

مکاني به سوي فضاي دور از دسترس و قابل رويت محراب و از طرفي برره سرروي فضرراي مرتفررع و كشرريده سررقف مواجرره 

كنررد. )گنبدخانرره ن را مخدوش مينمايد، بنابراين، استقالل، استقرار، سکون، درونگرايي، تمركز  وحضور قلب نيايشگرامي

 نيز معمواز در محل تقاطع دو بال صليب با فضاي محراب كه خارج از محل استقرار مخاطبين است، قرار دارد(.

فضاي مکعب مستطيل سالن اجتماعات كه محل حضور مخاطبين است، فضايي مستقل و درونگرا نيست و كامالز   -11

 شود.بعنوان يک فضاي فرعي و وابسته تلقي ميوابسته به فضاي محراب و 

باشند، از آنجا كه محور ديد نيايشگران به سوي تريبون سخنراني و كشيشاني است كه در حال انجام مراسم مي  -12

يابد و بعنوان يک تماشاچي در صحنه حضور دارد، درحاليکرره عبررادت بنابراين نيايشگر خود را قهرمان داستان نيايش نمي

 يک اتصال دروني و بدون واسطه، عبد با معبود يکتاست. حقيقي

 

  از بعد نمادپردازي -4-2
 مساجد -الف

هاي مساجد، نماد خانه كعبه است. برره مفهرروم اولررين نقشه، پالن و شاكله حجمي مکعب در سلول فضايي شبستان  -1

 رش توبه حضرت آدم)ع( بوده است.اي كه طراح آن خداوند، مجري آن پيامبراكرم)ص( و نتيجه و حاصل آن پذيخانه

شود، از منظر بيروني نماد وحدت، خودسازي و سير در تک گنبدهايي كه برفراز شبستان اصلي مساجد ساخته مي  -2

گذارند. مفهوم حقيقي انفس است، كه مفاهيم درونگرايي، يگانگي، استقالل، سبکي، خلود و ايتناهي دروني را به نمايش مي

 دروني، وحدت بخش، ذاتي، وجودي، تکاملي و جاودانه است.عبادت نيز امري 

شود، تررا صررداي مررؤذن ها در مساجد، نماد كثرت و جامعه سازي است و از سقف شبستان بلندتر ساخته ميمناره  -3

 براي دعوت مخاطبان تا دور دست برسد و نقشه آن، دايره و به تعداد دو يا بيشتر است، يعني پيررام مررؤذن بايررد برره همرره

اقشار و افراد جامعه بدون تبعيض اعالم شود و نماد جهاني بودن و همگاني بودن مکتب اسالم است. موضوع دعوت نيز بررا 

 نمايد. ترين فرازهاي مکتب را ابالغ ميصداي انساني و به صورت جامع و عميق مهم

جهت قبله غير عينرري و ذهنرري را محراب فاقد فضا و مکان عيني و جدا شده از شبستان اصلي است، محراب فقط    -4

نمايد. مفهوم قبله يعني خانه كعبه نيز، نماد تولد انسان كامل يعني )حضرت علي)ع(( در آن خانه است كه برره مشخص مي

اند، بنابراين محراب نماد سير و سلوك متعالي انسان، برره سرروي انسرران كامررل شرردن معجزه الهي در آن مکان متولد شده

سرراز شود و زمينهمحراب مکان عيني و ملموس ندارد، قلب هريک از نيايشگران محراب عبادت مي  است. از آن جهت كه

 ها است.سير از آفاق به انفس هريک از آن

باشند، ايررن گشررايش و رفعررت، ها ميالمقدور داراي فرازي و گشايشي در سقفها حتيهاي فضايي شبستانسلول  -5

طبيعت و مقابل جسم جامد، سنگين و محدود زمين است. آسررمان در عررالم طبيعررت    نماد آسمان لطيف، سيال و نوراني در

مثال و ملکوت در مقابل عالم ناسوت و مُلک است. حاصل حقيقي عبادت نيز، سررير تکرراملي انسرران از عررالم   نيز، نماد عالم

ز كثرررت عررالم طبيعررت برره هاي فضايي و گنبرردها، نمرراد سررير امُلک به عالم ملکوت است. در مجموع فضاي دروني سلول

 . 23ها از او و به سوي اوست، استمقام ذات الهي است. كه نماد مفهوم حقيقي عبادت و سير تکاملي انسانوحدت 

ها و كل حجم و نماي بيروني نمرراد اهميررت، هاي مساجد، نسبت به بدنهاهميت، برجستگي و شاخص بودن ورودي  -6

نسبت به عدم اصالت ذاتي كالبد نيايشگاه و اعتباري بودن و وسيله بودن شرراكله اصالت و ارزش حقيقي و ذاتي نيايشگران  

 
ِ َوإِنَّا إِلَْيِه َراِجعوَن. »   -23  (156« )سوره: البقره؛ آيه:گرديمهستيم و به سوى او باز مسما از آن خدا  إِنَّا لِِل 
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ها نماد طاق نصرتي هستند، دلپذير، مهمانپذير و جذاب بررراي ورود و حضررور نيايشررگر و ها است. در واقع وروديعبادتگاه

 ها است.ها و تکامل حقيقي و واقعي آناصالت بخشيدن به انسان

ها اسررت. از منظررر اسررالمي، ها براي اقشار مختلف مردم، نماد فطرت نوعي و الهي همه انسانعدم تفکيک ورودي  -7

 نفي هرنوع تبعيض نژادي و طبقاتي و نماد جهاني و انساني بودن اين دين خاتم است.

م در ها براي بانوان و آقايان، نماد حريم، محرررم و نررامحرجداكردن ورودي، مسيرهاي عبوري، خدماتي و شبستان  -8

شود، درحاليکه عبادت حقيقرري، سررير از فضاي عبادي است. ارتباط با نامحرم، باعع هبوط انسان به عالم حس و غريزه مي

عالم حس و غريزه به عالم عقل و قلب است. غريزه بعد حيواني انسان، عقل پيامبر دروني و قلررب نيايشررگر محررل حضررور 

 خداوند متعال است.

مسجد و ثبات كاربري آن براي نيايشگاه مسلمانان تا ابد، نماد پايان سير تکاملي بررراي   خواندن صيغه براي زمين  -9

ها خلق شده است بنابراين غايت تکرراملي بررراي كرراربري كاربري زمين است. از آنجا كه زمين و زمان براي عبادت انسان

 ل نمايد.تري نزوزمين، نيايشگاه انسان بودن است و نبايد بعد از آن به مرتبه پايين

جداسازي وضوخانه و آبريزگاه از زميني كه براي مسجد عقد شده است و لزوم رعايت حررريم آن، نمرراد وجررود   -10

هاي كافرانه و تر وجود و به تبع آن انديشهها است. مراتب پايينسلسله مراتب موجودات و به تبع آن افکار و اعمال انسان

وعي نجس و آلوده هستند و نبايد مراتب بااتر را آلوده نمايند. بنررابراين نرره تنهررا مشركانه و به تبع آن اعمال فجوري، به ن

هاي آلوده برره كفررر و شرررك نيررز ها بايد جدا از زمين عقد شده براي نيايشگاه مسلمين باشند، بلکه حضور انسانآبريزگاه

 نبايد قبل از تطهير از كفر و شرك وارد اين فضاي مقدس شوند.  

المقدور با محورهاي قرينه و منظم، تمركز آفرين و در قلب آن حوض آب بررراي هايي درونگرا، حتيطوجود حيا  -11

وضو، نماد سير از آفاق به سير در انفس، از برونگرايي به درونگرايي، از تفرق غريزي و حسرري برره تمركررز عقلرري و قلبرري، 

و مواج و نوراني شدن و ملکوتي شدن. يعني نمرراد هجرت از خاك است به آب، از زمين است به آسمان و در نهايت سيال 

 سير از كثرت عالم طبيعت به وحدت عالم معنويت و روحانيت.

هرراي هاي فرد و زوج در سررلولها و يا از ساير يالهايي كه از چهار يال مربع واقع در شبستانها و مقرنسرسمي  -12

رسررند، نمرراد سررير از كثرررت برره شمسه موجود، در منتها اليه خود ميانگيز و رفيع به  فضايي آغاز و در نهايت با تنوعي دل

وحدت، از عالم طبيعت به عالم ملکوت و از خاك به خداست. حقيقت عبادت نيز، پيوستن عبد است به معبود و قطره است 

 به دريا.

ه تقسيمات سه يا پنج يا هفررت ها، بها، و وروديها، ايوانها، پنجره سازيها، آنجا كه تقسيمات كتيبهدر نماسازي  -13

ها، شود، يعني هميشه مركز آن فضاي خالي براي ديد و يا عبور انسان است و در اكثريت قريب به اتفاق آنو غيره ختم مي

تررر و اغلررب ايرروان ورودي اسررت، نمرراد اهميررت مقياس قطعه وسطي كه در محور واقع شده است، بزرگتر، بلندتر، جررذاب

ن، نسبت به كالبد بنا است. يعني هيچ عضو خاكي و جامدي نبايد مانع سررير ديررداري و يررا عبرروري حاكميت و اصالت انسا

انسان به فضاي مطلوب خود باشد و سياليت و شفافيت فضايي را خدشه دار كند. البته به جز مواردي كه بررراي خررود و يررا 

 نمايد.ايجاد مي  هاي ديگر مزاحمت همجواريانسان

سازي و تکامررل اعتقررادي و اخالقرري نيايشررگران توسررط انسرران عررالم و هاي مساجد نماد جامعهمنبر در شبستان  -14

متخصص است، زيرا عبادت حقيقي داراي دو بال است، اول » رشد عقالني، ايماني و اعتقررادي« و ديگررري سررير و سررلوك 

ماد تکامل عقالني و ايماني نيايشگران عملي يا »عمل صالح«. بنابراين منبر كه محل بيان و تفسير اعتقادات و مواعظ است ن

 سازي بوسيله امام جماعت مسجد و ساير علماء و ذاكرين است.و درعين حال نماد جامعه

هاست، نماد مجتهد اعلم و او، نماد ولي امام جماعت كه با درخواست نيايشگران محلي و منتخب مجتهد اعلم آن  -15

و غير ظاهر يعني امام زمان)عج( )انسان كامررل( اسررت. در خانرره كعبرره نيررز، سررنگ   فقيه و متقابالز او نماد امام حاضر، ناظر
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آسماني و نصب شده در پاي درب آن خانه، نماد امام عصر)عج( است، كه حاجيان طواف خود را از آنجا آغرراز و در آنجررا 

كرم )ص( نيررز در شررأن امامررت برند و مصاحفه با آن، نماد بيعت و تبعيت از امررام زمرران)عج( اسررت. پيررامبرابه پايان مي

. 24«من شهر علم هستم و علي دروازه آن؛ كسي كه خواهان ورود به اين شهر باشد بايد از دروازه آن وارد شودفرمودند: »

   27چراغ راه سير و سلوك الهي و عبادت حقيقي است. 26، 25يعني سلسله مراتب وايي
 

 بي کليساهاي صلي -ب
 نقشه )پالن( كليسا داراي اشکاات ذيل است:نماد صليب براي انتخاب 

كه نمررادگرايي بايررد محترروايي برروده و بررراي اين نوع نمادگرايي، نماد تقليدي از صورت به صورت است، درحالي  -1

بيننده پلي باشد از صورت به مفهوم و معنايي مشخص و بستر سازي سير انسان از عالم حواس ظاهري برره مفرراهيم برراطني، 

 بادت و سير و سلوك تکاملي انسان است.كه حقيقت ع

نماد صليب، كالبدي است ايستاده و عمود بر زمين و انتخاب آن براي پالن كليسا، كه كالبدي است موازي سررطح   -2

زمين حتي به عنوان يک نماد صوري نيز نامناسب بوده و اصواز بعد از ساخت نيز، توسط بيننده از خارج يا از داخل كليسررا، 

 قابل مشاهده و درك نيست. صورت آن

صليب يک جسم و حجم تو پُر است و اين حجم تو پر را براي يک فضاي معماري، كه اسرراس آن فضرراي خررالي،   -3

 هاست، كامالز نامناسب و ناموجه است.براي حضور انسان

آور ديگررر پيررام  اي كه با آن به تعبيري پسررر خرردا و برره تعبيررريمفهوم صليب از منظر مسيحيان به معناي وسيله  -4

اند، چه نسبتي با مفهوم نيايشررگاه دارد، زيرررا نيررايش و نيايشررگاه ترين شکل ممکن به قتل رساندهمعصوم الهي را به فجيع

 قرار است انسان را به حيات جاوداني و تکامل وجودي برساند، نه آنکه او را نابود نمايد.

شررود تررا شررفاعت و نجررات آور الهي، خونش ريخترره مرريامبه عقيده مسيحيان حضرت عيسي)ع( پسر خدا و يا پي  -5

ها است. اين عقيررده از منظررر اسررالمي كررامالز نررا ن تعبير صليب نماد شفاعت و نجات انسانها را بر عهده گيرد، با ايانسان

ربوط به عررالم عقالني و منحرفانه است، زيرا اواز حضرت مسيح)ع( عروج كرده و به قتل نرسيده، ثانياز شفاعت مموجه، غير  

قيامت است و نه اين دنيا. در اين دنيا هركس متعهد و مسئول اعمال و رفتار خويش اسررت، ضررمن آنکرره شررفاعت شررامل 

الشررهدا( بخشد. در مکتب تشيع نيز كه حضرررت امررام حسررين)ع( )سرريدالناس را نميشود و خداوند نيز حقالناس نميحق

فرمايند: »آيا كسي هسررت مرررا رين جمله وصيت ايشان قبل از شهادت، مياند، در آخبارزترين مرجع شفاعت معرفي شده

يعني تنهررا كسرراني شررامل شررفاعت معصررومين)ع( در قيامررت     28اي هست كه مرا كمک كند«ياري كند، آيا كمک كننده

باشررد، ضررمناز شررفاعت فقررط ها قيام كرده ها را رفته و در جهت اهداف آنشوند، كه در عمل و در زندگاني دنيا، راه آنمي

 .29شودها نيز نميهاست و شامل همه انسانبراي جبران كمبودها و نارسايي

گررران و محراب به مفهوم محل جنگ و مبارزه است، يعني جنگ بررا نفررس حيررواني در درون و جنررگ بررا طغيرران  -6

ها باشد، محرابي كه ديگررران در ري انسانستيزان در بيرون. بنابراين محراب بايد محل فعاليت و عمل آگاهانه و اختياحق

 
24-   :  ( 199: ص 28: ج  بَابِهَ. )بحارارنوار  ِمنْ   فَْليَأْتَِها  اْلِحْكَمةَ   أََرادَ   فََمنْ   بَابَُها  َعِليٌّ  وَ   اْلِعْلمِ   َمِدينَةُ  أَنَاقال رسول ّللا 
25-     َ ُسوَل َوأُْوِلي ارَْمِر ِمنُكْم. »يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ أَِطيعُواْ ّللا  ايد خدا را اطاعات كنياد و پياامبر و اوليااى امار ى كسانس كه ايمان آورده َوأَِطيعُواْ الرَّ

  (59، آيه: النساء« )سوره:  خود را ]نيز[ اطاعت كنيد
ولَهُ َواْلُمْؤِمنُوَن َواْلُمْؤِمنَاُت بَْعُضُهْم أَْوِليَاء بَْعٍ  يَأُْمُروَن بِالْ   -26 َ َوَرساُ اةَ َويُِطيعُاوَن ّللا  كاَ الَةَ َويُْؤتُاوَن الزَّ وَن الصاَّ ِر َويُِقيماُ ِن اْلُمنكاَ ْوَن عاَ َمْعُروِف َويَْنهاَ

َ َعِزيٌز َحِكيٌم. » ُ إِنَّ ّللا  از كارهااى ناپساند بااز  دارناد وو مردان و زنان با ايمان دوستان يكديگرند كه به كارهاى پسنديده وا ماسأُْولَئَِك َسيَْرَحُمُهُم ّللا 
برند آنانند كه خدا به زودى مشمول رحمتشان قرار خواهاد داد كاه دهند و از خدا و پيامبرش فرمان مسكنند و زكات مسدارند و نماز را بر پا مسمس

  (.71، آيه:التوبة  « )سوره: خدا توانا و حكيم است
ِ  َواَليَةُ  امام رضا)ع(:  -27 نَ  ِحْصنِي َدَخلَ  فََمنْ  ِحْصنِي َطاِلبٍ  أَبِي ْبنِ  َعِلي  نْ  أَماِ ذَابِي» ماِ واليت ]و رهباري[ علاي بان اباي طالبصالوات ّللا  علياه دژ عاَ

 ( 136، ص2. )عيون اخبار الرضا عليه السالم؛ جلددر امان است  عذاب الهيمحفوظ من است، هر کس وارد اين پايگاه امن شود از 
   يعينني»کيست که مرا ياري کند، آيا کمک کننده اي هست تا مرا کمک کند«.  معين  من هل نيينصر  ناصر من  امام حسين)ع(: هل -28
ً   تَنَالُ   الَ   َشفَاَعتَنَا  امام صادق)ع(: إِنَّ   -29 اَله. »بدرستيكه شفاعت ما به كسي كه نماز را سبك بشمارد نمي رسد«.)وساائل  ُمْستَِخف ا :  ج الشايعةبِالصَّ
  ( 2: ص 4
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گو، محل قيررام بررر كه تماشاچي، شنونده و منفعل هستند و فقط آمينآن سخنراني نمايند و مراسم انجام دهند، براي كساني

 تواند باشد.عليه شيطان در درون و بيرون نمي

كنند و از او طلب عفو و توبه اعتراف ميهايي كه مسيحيان در حضور كشيش كليسا، به گناهان خود در مورد غرفه  -7

نمايند. بايد گفت اواز خداوند در قلب مؤمنين است و بايد به او اعتراف نمود و از او طلب توبه كرد و بيرران گناهرران برره مي

د را ديگران، اشاعه فحشاء و خود گناه ديگري است. ثانياز مسير توبه فقط اقرار و اعتراف نيست، بلکه هرگنرراهي توبرره خررو

 هاي مقابل و پذيرش خداوند متعال ادامه داشته باشد.  دارد و بايد توسط مرتکب گناه دقيقاز اقدام و تا رضايت طرف

هاي صليبي، از منظر بيروني گنبدها داراي چندين بام گنبرردي هسررتند و يگانرره نيسررتند. بنررابراين در برخي كليسا  -8

 سازند. دار ميخودسازي و سير در انفس بوده، خدشه مفهوم وحدت، درونگرايي و يگانگي را كه نماد

ها براي شركت در مراسم است. اين دعوت از طريق صدا و ناقوس كليسا بعنوان نماد ارتباط مردم و دعوت از آن  -9

كه برره كه اواز براي كسانيشود و حاصل هيچ پيام مشخصي جز صداي زنگ نيست. درحاليزنگ دو عنصر فلزي انجام مي

كرره ايررن دعرروت را گيرررد و بررراي كسررانيآيند، با صداي زنگ، آگاهي و شناختي معنوي و اعتقادي صورت نميليسا نميك

كه اذان مسلمانان، اواز با صداي انسان مؤمن، كه عاليترين موجود هسررتي اند، حاصل پيام و معرفتي نيست. درحاليپذيرفته

جمالت اذان، بطور خالصه، چکيده و عصاره مکتررب اسررالم اسررت، كرره بررا نمايد، دوماز مفهوم  است، مخاطبين را دعوت مي

 نمايد.وضوح و عمق، مخاطبين را به وصال حضرت حق و سير و سلوك الهي دعوت مي

هاي متنوع ها و نقش برجستههاي آن از مجسمهكم بها دادن به ورودي در مقابل كالبد و نماي ساختمان و آرايه  -10

هايي است كه از منظر اسالمي، همه جهان اصالت بخشيدن به كالبد بنا و دنياي مادي و كم توجهي به انسانو متعدد، نماد  

 ترين عالم وجود است.ها پستاند و عالم مادي نسبت به آنها براي سير الي اهلل خلق شدهها و آنبراي آن

كه خداوند همرره ها است، درحاليميان انسانجداكردن ورودي كشيشان، از سايرين، نماد تبعيض هويتي و ذاتي    -11

ها نيز به ايمان و اعمال شايسته اسررت و برره نمايد و ارزش آنها را از يک نوع و همه را داراي فطرت الهي معرفي ميانسان

شرروند. خداونررد در ها در اين دنيا نيست. و فقط بعد از مرگ افراد صالح و ناصررالح شررناخته مرريهاي آنمشاغل و تخصص

قرآن عالماني را كه محفوضات ديني دارند ولي در عمل با تقوي و شايسته نيستند، با بدترين عنوان يعني حيررواني كرره بررار 

 نمايد.ها كتاب است، يادآوري ميآن
جدا کردن فضاي محراب از فضاي شبستان و جداکردن محل حضور کشيشان و برگزارگنناادگان مراساام، از    -12

که عبادت حقيقتي دروني، ذاتااي، فااردي و اختياااري و اعتباري نمودن حقيقت عبادت است، درحاليساير مردم، نماد مادي  
 است. مبتني بر دو رکن آگاهي )ايمان( و عمل ارادي و آگاهانه )عمل صالح(.

هااا، نماااد نهاياات انفعااال، تماشاااچي بااودن و ها و نشستن يکنواخت، منظم و ثابت باار روي آنرديف صندلي  -13
کااه در شبسااتان مساااجد نحااوه نشساات و برخاساات مااؤمنين کااامالً، متنااوع و اب و اختيار مؤمنين اساات. درحاااليعدم انتخ

هااا، ايسااتاده، خاام شااده، گيرند و حرکات آنهاي منظم به سوي قبله قرار مياختياري است و فقط براي اداي نماز در صف
، برخي توسط امااام جماعاات، برخااي جمعااي و برخااي از نشسته و به سجده رفته بوده و متنوع است. و در گفتار نماز نيز

 شود.اذکار فردي ادا مي
 

 ها از بعد آرايه -4-3
 قبل از طرح مطلب الزم است به دو نکته توجه نماييم:

ها و تزئينات مربوط برره خررود را دارد، كرره در عررالم ملررک از طريررق منظر اسالمي مراتب وجود، هريک زيبايياز    -1

گيرنررد و در عررالم معقررول و شوند و مورد لذت و اقناع موقتي او قرررار مرريغرايز حيواني انسان ادراك ميگانه و  پنجحواس

گيرند. در عالم ملکوت هاي معنوي و مفهومي او قرار ميمفاهيم، از طريق عقل و قوه عاقله انساني ادراك شده و مورد لذت

گيرنررد. بتهاج و انبساط روحاني و تکامررل جرروهري او قرررار مررينيز از طريق روح و فطرت الهي انسان ادراك شده و مورد ا

گانه داريم، كه در طول هررم برروده و بنابراين از منظر اسالمي، سه نوع آرايه و سه نوع زيبايي مربوط به هريک از عوالم سه

فرجررامي انسرران از ترين عالم يا بالعکس بستر هبوط و سررقوط و بررد توانند بستر عروج، تکامل و سعادت انسان از پستمي
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ها براي آن عررالم، شناسي و نظام احسن، هركدام از اين زينتترين عالم بشوند. البته از منظر هستيترين عالم به پستعالي

تري است. بنابراين زشت و يررا موجب زيبايي و حسن است، اما نسبت به عالم برتر، داراي جمال و حيات محدوتر و ضعيف

كرره بررراي عررروج رابطه اين سه نوع آرايه و زيبايي بررا انسرران اسررت. انسرراني شود. نکته مهممي نامناسب و ناشايست تلقي

ترررين هرراي پررايينترين مراتب وجود خلق شده است و استعداد آنرا نيز دارد، وقتي برره زيبررايياختياري و آگاهانه، به عالي

هرراي برتررر غافررل مانررد، مفهرروم زشررتي و ز زيبرراييشررود و اهاي ظاهري، حسي و غريزي قانع ميمرحله وجود يعني زيبايي

شود، زيرا انسان از سير تکاملي بازمانده و استعدادهاي تکاملي و سعادت ابدي خررود را مخرردوش و ناشايستگي مطرح مي

 نمايد.نابود مي

سني الهي نکته قابل توجه، تفاوت وابه »جمال« با وابه »زينت« در قرآن مجيد است. صفت جمال جزء اسماء الح   -2

 دارد، دوسررت را زيبرراي  و زيباسررت شود نظير )واهلل جميررل ( خداونرردو از صفات ذاتي اوست و به خداوند نسبت داده مي

اما زينت، جزء صفات فعلرري اوسررت و     30دارد.  دوست  را  پاكيزگ   و  است  پاكيزه  دارد،  دوست  را  بخشش  و  است  بخشنده

شود. زيبايي، يعني موجودي را، ذاتاز زيبا آفريدن، اما تزئين يعني موجود كررم هم به خداوند و هم به شيطان نسبت داده مي

 مَنْ  گوييم » ياارزش و كم زيبايي را بيش از حقيقت وجودي و جايگاه آن زيبا و با ارزش جلوه دادن. در مورد خداوند مي

پوشرراند. امررا در مررورد شرريطان هررا را مرريدهررد و زشررتيها را جلوه مييعني كسي كه زيبايي 31الْقَبيحَ« سَتَرَ وَ  الْجَميلَ  ظْهَرَاَ

يْطَانُ  لَهُررمُ  وَزَيَّررنَ  اللَّررهِ  دُونِ  مِن  لِلشَّْمسِ  يَسْجُدُونَ  وَقَوْمَهَا  گوييم »وَجَدتُّهَامي دَّهُمْ  أَعَْمررالَهُمْ  الشررَّ بِيلِ  عَررنِ  فَصررَ  لَررا  فَهُررمْ  السررَّ

گويررد: » پروردگررارا ها را تزئيين نمود و زيبا جلوه داد و يا شيطان مييعني شيطان اعمال زشت و ناشايست آن  32يَهْتَدُونَ«

. 33نم«كآرايم و بدينوسيله همرره را گمررراه مرريها، آنچه را كه در زمين است ميبه سبب آنکه مرا گمراه نمودي، براي آن

ترين مرتبه وجررود و عررالم طبيعررت هاي حسي، ظاهري و مادي را كه موقتي و نابود شدني است و زيبايي پايينيعني زيبايي

دهم. تررا هررا را فريررب مررينمررايم و آناند تزئين ميهاي معنوي و روحي خلق شدهها كه ذاتاٌ براي زيبايياست براي انسان

هاي معنوي و روحي، كه بستر كمال وجودي و حيات جاوداني و استنباط و شهود زيبايي  ها را از توجه، كشف،بدينوسيله آن

 تر و پايدارتر است باز دارم. هاي عميقها و زيباييلذت
 

 مساجد  -الف
توجه به ممنوعيت ساختن مجسمه و كشيدن نقاشي از موجودات زنده )حيوانات و گياهرران( در اسررالم و اقرردام با    -1

هاي بيرون و اندرون خانرره كعبرره، تزئينررات بررا اينگونرره ها(، نقاشيها )بتپيامبر اكرم)ص( با تخريب و محو مجسمهعملي  

 عناصر از بعد نظري و عملي ممنوع اعالم گرديد.

رغررم در قرآن مجيد يک نوع تزئين شيطاني، فريبنده و مذموم اعالم و ممنوع شده است. شيطان پس از آنکه، علي  -2

( 39)سروره الحجرر، آيرهلهي، به انسان سجده نکرد و ملعون قرار گرفت، به جاي عذرخواهي و توبه همانگونرره كرره در فرمان ا

 -هم آنچه را كه در زمين است )زيبررايي هرراي حسرري  من  ساخت   گمراه  مرا  آنکه  سبب  به  گويد:» پروردگاراارائه شد، مي

دهد، برجسته و شاخص كردن، مطلررق و آيه فوق نشان مي  34ت«ساخ  خواهم  گمراه  را  همه  و  آرايمم   غريزي( را برايشان

ها به آنچه مادي و متعلق به عالم طبيعت است، فريب و نيرنگي شيطاني، بررراي جلرروگيري از سررير و منحصر نمودن زيبايي

فريررب خواهررد   هررا رانمايد با اين نيرنگ همه انسانشود كه شيطان ادعا ميها است. ضمناز مالحظه ميتکامل معنوي انسان

 اند.داد، مگر تعداد قليلي كه از وابستگي به تعلقات مادي، آزاد شده

 
 (690  ،ح293ص  الفصاحه )نهج  النَّظافَةَ؛   يُِحبُّ  نَظيفٌ   السَّخاَء،   يُِحبُّ   َسخسٌّ   الَجماَل،   يُِحبُّ   َجميلٌ   تَعالس  ّللا    اکرم)ص(: إِنَّ پيامبر  -30
 الجميل(  اظهر  من  الجنان، دعاي يا  بپوشانس. )مفاتيح را  زشتس  كنس،و  آشكار را زيبايس  كه  اى  -31
 بااز[ راسات] راه از را آناان و آراساته برايشاان را اعمالشاان شيطان و كنندمس سجده خورشيد به خدا جاى  به كه  يافتم  چنين  را  قومش  و  او  -32
 (24بودند. )سوره: النمل، آيه:   نيافته  راه[ حق به]  نتيجه در  بود  داشته

ِ بَِمآ أَْغَوْيتَنِي رَُزي ِنَنَّ لَُهْم فِي ارَْرِ     -33 گفت پروردگارا به سبب آنكه مرا گمراه ساختس مان ]هام گناهانشاان را[ در َورُْغِويَنَُّهْم أَْجَمِعيَن. »قَاَل َرب 
   (39«. )سوره: الحجر؛ آيه:آرايم و همه را گمراه خواهم ساختزمين برايشان مس

نَنَّ   أَْغَوْيتَنِي  بَِمآ  َرب ِ   قَالَ   -34 مْ   رَُزيا ِ ِويَنَّ  ارَْرِ   فِاي  لَهاُ يَن. )ساوره: الحجار، آياه: ُهمْ َورُغاْ يَن. )ساوره: الحجار، 39أَْجَمعاِ ْنُهُم اْلُمْخلَصاِ (. إاِلَّ ِعبَااَدَك ماِ
 (40آيه:
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هرراي هررا را در زيباييدهررد و انررواع زيباييبنابراين تزئينات شيطاني در مجموع، اصالت را به عالم ماده و طبيعررت مرري

جلوگيري نمايد، موضوعاتي كه شيطان بوسرريله خواهد از كمال و سعادت ابدي انسان  ظاهري منحصر و محدود نموده و مي

دهد و در قرآن به آن اشاره شده است اجمااز عبارتنررد از: مطلررق كررردن و اصررالت بخشرريدن برره ها را فريب ميآن انسان

اسررراف در  38تزئين اعمال و رفتار ناشايسررت انسرران 37هاي غريزيلذت  36ترجيح حيات دنيوي    35هاي عالم طبيعتزيبايي

 و ... . 41و لعب، تفاخر (، لهو40اموال )زخارف دنيا 39زنان، فرزنداندوستي 

 در قرآن مجيد يک نوع تزئين نيز الهي، شايسته، ممدوح و بستر تعاملي و تکاملي انسان معرفي شده است. -3

 نمايد:قرآن به اين تزئينات اشاره مي

آينررد نمررودن خرروش 44هرراييو برررج 43و چراغاني 42گانتزئين آسمان تاريک و ظلماني دنيا با انوار، نوراني ستار  -الف

و تا عادانه و بجا و مناسب باشد و اسراف نشود، بال اشکال   45باشد و هدف نشود  هاي دنيوي تا وسيلهايمان و تزئين زينت

 .48اعمال شايسته استها علم و ايمان و تقوي و نوع زيبايي و بهترين 47هاي مساجدبهترين محل براي تجلي زينت 46است.

 پردازيم:ها در مساجد ميتوجه به مطالب مطرح شده به بررسي اجمالي نوع آرايهبا 

 
 .13همان -35
ْنيَا  اْلَحيَاةَ   يَْستَِحبُّونَ   الَِّذينَ   -36  آخارت بار را دنياا زنادگس كه بَِعيٍد. » همانان َضالَلٍ   فِي  أُْولَئِكَ   ِعَوًجا  َويَْبغُونََها  ّللا ِ   َسبِيلِ   َعن  َويَُصدُّونَ   اآلِخَرةِ   َعلَس  الدُّ
نَ 3هستند« )سوره: ابراهيم، آيه: درازى  و دور گمراهس در  كه  آنانند  شمارندمس  كج  را  آن  و  شوندمس  خدا  راه  مانع  و  دهندمس  ترجيح ِذينَ  (. / ُزيا ِ  ِللاَّ
ْنيَا  اْلَحيَاةُ   َكفَُرواْ  ةِ   يَاْومَ   فَْوقَُهمْ   اتَّقَواْ   َوالَِّذينَ   آَمنُواْ   الَِّذينَ   نَ مِ   َويَْسَخُرونَ   الدُّ ُ  اْلِقيَاماَ ن يَاْرُزقُ  َوّللا  اءُ  ماَ رِ  يَشاَ اٍب. » زنادگس بِغَياْ  كاافران چشام در دنياا ِحساَ
 بخواهاد كه هر به خدا و برترند آنان از رستاخيز روز در اندبوده تقواپيشه كه كسانس[ آنكه  حال]  و  كنندمس  ريشخند  را  مؤمنان  و  است  شده  آراسته
 (212دهد« )سوره: البقره، آيه: مس  روزى   شماربس

َمةِ  َواْلَخْيلِ  َواْلِفضَّةِ  الذََّهبِ   ِمنَ   اْلُمقَنَطَرةِ   َواْلقَنَاِطيرِ   َواْلبَنِينَ   الن َِساء  ِمنَ   الشََّهَواتِ   ُحبُّ   ِللنَّاِس   ُزي ِنَ   -37 كَ  َواْلَحْرثِ  َوارَْنعَامِ  اْلُمَسوَّ ْنيَا اْلَحيَااةِ  َمتَااعُ  ذَلاِ  الادُّ
 ُ نُ  ِعنااَدهُ  َوّللا  آِب. » دوسااتس ُحسااْ  و دامهااا و نشاااندار هاااى اسااب و ساايم و زر از فااراوان امااوال و پسااران و زنااان از[ گوناااگون ى ]خواسااتنيها اْلمااَ
خداسات« )ساوره: آل عماران،  نازد نيكاو فرجاام[ آنكاه حاال] و دنياسات زنادگس تمتاع ماياه جملاه ايان[ ليكن] شده آراسته مردم براى [  ها]كشتزار
 (14آيه:
 تاا] بياراساتيم نظرشاان در را كردارهايشاان ندارناد ايماان آخارت به كه  يَْعَمُهوَن. » كسانس  فَُهمْ   أَْعَمالَُهمْ   لَُهمْ   َزيَّنَّا  بِاآْلِخَرةِ   يُْؤِمنُونَ   الَ   الَِّذينَ   إِنَّ   -38

 (4بمانند« )سوره: النمل، آيه:   سرگشته[  همچنان
 زر از فاراوان اماوال و پساران و زنان از[ گوناگون ى ]خواستنيها  » دوستس  اْلُمقَنَطَرةِ   َواْلقَنَاِطيرِ   َواْلبَنِينَ   الن َِساء  ِمنَ   الشََّهَواتِ   ُحبُّ   ِللنَّاِس   ُزي ِنَ   -39
 (14شده« )سوره: آل عمران، آيه:  آراسته  مردم  براى [ ها]كشتزار  و  دامها و  نشاندار  هاى اسب  و سيم  و

ْنيَا  اْلَحيَاةِ   َمثَلُ   إِنََّما  -40 ا ارَْرِ   نَبَاتُ  بِهِ  فَاْختَلَطَ  السََّماء ِمنَ   أَنَزْلنَاهُ   َكَماء  الدُّ لُ  ِممَّ اسُ  يَأْكاُ سَ  َوارَْنعَاامُ  الناَّ ذَتِ  إِذَا َحتاَّ ا ارَْر ُ  أَخاَ يَّنَاتْ  ُزْخُرفَهاَ نَّ  َوازَّ  َوظاَ
لُ  َكذَِلكَ  بِارَْمِس  تَْغنَ  لَّمْ   َكأَن  َحِصيًدا  فََجعَْلنَاَها  نََهاًرا  أَوْ   لَْيالً   أَْمُرنَا  أَتَاَها  َعلَْيَهآ  قَاِدُرونَ   أَنَُّهمْ   أَْهلَُها ُروَن. » در ِلقَاْومٍ  اآليَاتِ  نُفَص ِ  زنادگس مثال حقيقات يَتَفَكاَّ
 خاود پيراياه زماين كاه آنگااه تا درآميخت آن با خورندمس دامها و مردم آنچه از زمين گياه پس ريختيم فرو آسمان از را آن كه  است  آبس  بسان  دنيا
 كاه كارديم وياده در چناان را آن و آماد ما[ ويرانس] فرمان روزى  يا شبس دارند قدرت  آن  بر  آنان  كه  پنداشتند  آن  اهل  و  گرديد  آراسته  و  برگرفت  را
   كنيم«مس بيان  روشنس  به  كنندمس  انديشه  كه  مردمس براى   را[  خود  ى ]هانشانه گونه اين  است  نداشته  وجود  ديروز  گويس

ْنيَا  اْلَحيَاةُ   أَنََّما  اْعلَُموا    -41 ارَ  أَْعَجبَ  َغْيثٍ  َكَمثَلِ  َواْرَْواَلدِ  اْرَْمَوالِ   فِي  َوتََكاثُرٌ   بَْينَُكمْ   َوتَفَاُخرٌ   َوِزينَةٌ   َولَْهوٌ   لَِعبٌ   الدُّ يجُ  ثُامَّ  نَبَاتُاهُ  اْلُكفاَّ ا فَتَاَراهُ  يَهاِ فَرا  ثُامَّ  ُمصاْ
ِديدٌ   َعذَابٌ   اآْلِخَرةِ   َوفِي  ُحَطاًما  يَُكونُ  َرةٌ   شاَ نَ   َوَمْغفاِ َوانٌ   ّللاَِّ   ما ِ ا  َوِرضاْ ْنيَا  اْلَحيَااةُ   َوماَ  و باازى  حقيقات در دنياا زنادگس كاه اْلغُاُروِر. » بدانياد  َمتَااعُ   إاِلَّ   الادُّ

 را كشااورزان كاه اسات باارانس ل ماث چون[ آنها ل مث] است فرزندان و اموال در جويسفزون و  يكديگر  به  شما  فخرفروشس  و  آرايش  و  سرگرمس
 ساخت عاذابس[ را پرستان دنيا] آخرت در و شود خاشاك آنگاه بينس  زرد  را  آن  و  شود  خشك[  كشت  آن]  سپس  اندازد  شگفتس  به[  باران]  آن  رستنس
 (20نيست«. )سوره: الحديد، آيه: فريبنده  كاالى   جز  دنيا زندگانس  و  است  خشنودى   و آمرزش  خدا  جانب از[ را  مؤمنان]  و  است
ْنيَا  السََّماء َزيَّنَّا إِنَّا -42  (6آراستيم« )سوره: الصافات، آيه: اختران  زيور به  را دنيا اين  آسمان  اْلَكَواِكِب. » ما بِِزينَةٍ   الدُّ
ْنيَا  السََّماء  َوَزيَّنَّا  أَْمَرَها  َسَماء  ُكل ِ   فِي  َوأَْوَحس  يَْوَمْينِ   فِي  َسَماَواتٍ   َسْبعَ   فَقََضاهُنَّ   -43  باه] را آنهاا اْلعَِليِم. » پس اْلعَِزيزِ  تَْقِديرُ  ذَِلكَ  َوِحْفًظا بَِمَصابِيحَ   الدُّ

 كارديم آذيان چراغها به را دنيا[ اين] آسمان و فرمود وحس را آن[ به مربوط]  كار  آسمانس  هر  در  و  داشت  مقرر  هنگام  دو  در  آسمان  هفت[  صورت
 (12دانا«. )سوره: فصلت، آيه:  نيرومند آن  گيرى اندازه  است اين  داشتيم نگاه[ نيك را آن]  و

 آراستيم«  تماشاگران  براى  را آن  و  داديم قرار  برجهايس  آسمان در  ما يقين  به ِللنَّاِظِريَن. » و  َوَزيَّنَّاَها  بُُروًجا  السََّماء  فِي  َجعَْلنَا  َولَقَدْ  -44
ل ِ  ِعندَ  ِزينَتَُكمْ  ُخذُواْ  آَدمَ   بَنِي  يَا  -45 ِجدٍ  كاُ َربُواْ  وُكلُاواْ  َمساْ ِرفُواْ  َوالَ  َواشاْ هُ  تُساْ بُّ  الَ  إِناَّ ِرفِيَن. » اى  يُحاِ  نماازى  هار در را خاود جاماه آدم فرزنادان اْلُمساْ

نْ  دارد«. / قُلْ نمس دوست را اسرافكاران او كه مكنيد روى زياده[ لس]و بياشاميد و  بخوريد  و  برگيريد مَ  ماَ رَّ َرجَ  الَّتِايَ  ّللا ِ  ِزينَاةَ  حاَ  َواْلطَّي ِبَااتِ  ِلِعبَااِدهِ  أَخاْ
ْزقِ   ِمنَ  ْنيَا اْلَحيَاةِ  فِي آَمنُواْ  ِللَِّذينَ   ِهي  قُلْ   الر ِ لُ  َكذَِلكَ  اْلِقيَاَمةِ  يَْومَ  َخاِلَصةً  الدُّ  باراى  خادا كاه را زيورهاايس بگاو[ پيامبر اى ] يَْعلَُموَن. » ِلقَْومٍ  اآليَاتِ  نُفَص ِ

 و انادآورده ايماان كاه اسات كسانس براى  دنيا زندگس در[ نعمتها] اين بگو گردانيده حرام كسس چه را پاكيزه روزيهاى [  نيز] و آورده  پديد  بندگانش
و  31كنايم« )ساوره: ارعاراف، آياه ماس بياان روشانس باه دانندمس كه  گروهس  براى   را[  خود]  آيات  گونه  اين  باشدمس  آنان  خاص[  نيز]  قيامت  روز
32) 

 را آناان تاا داديام قرار آن براى  زيورى  است زمين بر كه را آنچه ما حقيقت َعَماًل. » در أَْحَسنُ  أَيُُّهمْ  ِلنَْبلَُوهُمْ  لََّها ِزينَةً  اْرَْرِ   َعلَس َما  َجعَْلنَا  إِنَّا  -46
ِ  بِاْلغَاَداةِ  َربَُّهم يَْدُعونَ  الَِّذينَ  َمعَ  نَْفَسكَ  (/ َواْصبِرْ 7نيكوكارترند« )سوره: الكهف، آيه: ايشان از  يك  كدام  كه  بيازماييم ي  هُ  يُِرياُدونَ  َواْلعَشاِ دُ  َوالَ  َوْجهاَ  تَعاْ
ْنيَا  اْلَحيَاةِ   ِزينَةَ   تُِريدُ   َعْنُهمْ   َعْينَاكَ   شاام و صابح را پروردگارشان كه كسانس با فُُرًطا. » و أَْمُرهُ  َوَكانَ   َهَواهُ   َواتَّبَعَ   ِذْكِرنَا  َعن  قَْلبَهُ   أَْغفَْلنَا  َمنْ   تُِطعْ   َوالَ   الدُّ
 قلابش كه كس آن از و بخواهس را دنيا زندگس زيور كه برمگير آنان از  را  اتديده  دو  و  كن  پيشه  شكيبايس  خواهندمس  را  او  خشنودى [  و]  خوانندمس
 (28مكن« )سوره: الكهف، آيه:  اطاعت  است  روى زياده بر كارش[  اساس]  و  كرده  پيروى   خود  هوس از  و  ايمساخته  غافل  خود ياد  از را

 (31اْلُمْسِرفِيَن. )سوره: ارعراف، آيه:  يُِحبُّ   الَ  إِنَّهُ   تُْسِرفُواْ   َوالَ   َواْشَربُواْ   وُكلُواْ   َمْسِجدٍ   ُكل ِ  ِعندَ  ِزينَتَُكمْ   ُخذُواْ  آَدمَ  بَنِي يَا -47
ن َخلَْقنَاُكم إِنَّا النَّاسُ   أَيَُّها  يَا    -48 َ  إِنَّ  أَتْقَاُكمْ  ّللاَِّ  ِعندَ  أَْكَرَمُكمْ  إِنَّ  ِلتَعَاَرفُوا َوقَبَائِلَ  ُشعُوبًا َوَجعَْلنَاُكمْ  َوأُنثَس ذََكرٍ  م ِ  از را شاما ماا مردم َخبِيٌر. »اى  َعِليمٌ  ّللاَّ
 خادا نازد شاما ارجمنادترين حقيقات در كنياد حاصال متقابال شناساايس يكاديگر باا تاا گردانياديم قبيله قبيله و ملت ملت را شما و آفريديم زنس  و  مرد

 (13است«. )سوره: الحجرات، آيه:  آگاه  داناى   خداوند  ترديدبس  شماست پرهيزگارترين
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باشررند، بنررابراين هاي خارجي و فضرراهاي داخلرري مرريها در بدنهها، و نقاشيبرجسته ها، نقشمساجد فاقد مجسمه  -1

 كنند.توقف و غافل نمينمايند و در عالم طبيعت منيايشگران را منفعل و تماشاچي نمي

تزئين اصلي و تعيين كننده در اكثر مساجد، بعد از مفهوم درونگرايي و سکون فيزيکي، ايجاد وحدت و همرراهنگي   -2

بين اجزاء و عناصر معماري است. اين مفهوم يا باروكشي يکنواخت از مواد و مصالح ساختماني نظير اندود گررچ برره عنرروان 

هرراي يکنواخررت رود و يا با اجزاء تکراري آجررر و مررالتيره و تاريک ساختمان به كار ميپوشش سفت كاري نا همگن و ت

 شود. ايجاد مي

شود، مفهوم سير از زمين به آسمان و از كثرت برره تزئين ديگري كه در مرحله بعد و در شاكله كلي بنا ايجاد مي  -3

هاي تلخيصرري و هاي هندسي و گلهايي پر از نقشوحدت است. اين مفهوم با مسطح و مفروش نمودن كل شبستان با قالي

هاي متنوع فضايي به عنوان نماد طبيعت و زمين. سپس قرنيزهايي از سنگ يا سراميک، كه ضمن پايداري سمبليک با رنگ

ري هايي برافراشته و عمودي كه برفراز آن سرراختادهدو پس از آن يالو مقاومت ازم، كف شبستان را با ديوارها پيوند مي

شود و تمثيلي است از آسمان به عنوان رسمي و مقرنس، كه به شمسه ختم مي  انگيز و متنوع فضايياز افت و خيز بسيار دل

 و خورشيد و مفهومي است از كثرت زمين به آسمان وحدت بخش.

هايي است موزون كه شود، ايجاد كتيبهها و مجموع فضاهاي داخلي بهره برداري ميين ديگري كه در شبستانيتز  -4

 نمايد.ها مقياس انساني بخشيده و ايجاد سکون و آرامش در فضاي داخلي را تشديد ميبه بدنه

ترين تزئينات معماري در دوران اسررالمي، تزئين ديگر، بهره برداري از نقوش انتزاعي و هندسي است. يکي از مهم  -5

برداري قرار گرفت، نقوش هندسرري اسررت. ايررن نقرروش رد بهرهكه با حرمت مجسمه سازي و نقاشي از موجودات زنده، مو

نمايد، در عين حال با تکرار و تداوم خود در كليه هاي متنوع خود منقش ميضمن آنکه سطوح بزرگ ديوارها را با ريزدانه

ين نقوش متنرروع و نمايد. اها، وحدت و سکون فضايي را بسيار تشديد ميها و پنجرهها و دربسطوح، اعم از ديوارها، شبکه

ترررين عوامررل دل انگيررزي و مجرد از ماده و تظاهرات طبيعي، در عين حررال تکررراري و وحرردت بخررش، يکرري از برجسررته

 ها است.پذيزي غيرمادي، در فضاهاي داخلي شبستاندل

ن ابتدا آرايه شاخص ديگر نوع كاربرد رنگ، در معماري دوران اسالمي، از جمله در شبستان مساجد است. معمارا  -6

هاي ديگر گرم و سرد به ابعرراد كوچررک گيرند، سپس از اكثر رنگيک رنگ متن را براي كليه سطح مورد نياز در نظر مي

ترتيررب فضرراهاي داخلرري از نظررر رنررگ، نمايند. بدينبرداي ميهاي هندسي و ساير اشکال انتزاعي و تجريدي بهرهدر فرم

از طرف ديگر فاقد كنتراست و تضاد رنگي است و موجب هيجان حسي و مادي شود و  پذير ميبسيار متنوع و رنگين و دل

هايي كه در سطح زمررين برره افزايد. در مجموع رنگشود، بلکه به وحدت، هماهنگي، صفا و دلپذيري فضا ميو غريزي نمي

هاي سرد و آسررماني ز رنگرود اها به كار ميها و سقفهايي كه در بدنههايي گرم و زميني و رنگرود اغلب رنگكار مي

 سازد.است. اين شيوه بستر مناسبي براي سير از كثرت به وحدت و از صورت به معنا را فراهم مي

هاي مساجد، علي رغم كاربرد آن در بازارها و فضاهاي تجاري، شديد و پر تضرراد و بررا استفاده از نور در شبستان  -7

ها به صورت يکنواخت برره فضرراي داخلرري وارد المقدور از همه بدنهاواز نور حتيشود  هيجان حسي همراه نيست. تالش مي

شود. دوماز با شبکه بندي آجر و كاشي بخصوص در نورگيري اطراف گنبدها، نور به صررورت يکنواخررت، ماليررم و وحرردت 

ضاي داخلي را مبهم و وهم بخش كل فضاي داخلي را منور گرداند و حتي المقدور از ايجاد سايه روشن و سايه انداز، كه ف

 شود.نمايد جلوگيري آلود مي

هرراي خررارجي و داخلرري اسررت. برداري از كالم در بدنهها در معماري دوران اسالمي، بهرهترين ويژگي آرايهمهم  -8

ا منررت هها بر انسررانهاي عالم طبيعت و آفرينش را براي انسان آفريده است، به مناسبت خلقت آنخداونديکه همه زيبايي
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ترررين و . كررالم عررالي49گررذاردها منت ميگذارد اما به دليل ارسال پيامبران )كالم وحي و كتاب الهي قرآن( بر انساننمي

ترين ابزار انتقال مفاهيم و عقالنيت و معنويت به انسان است. بررا عقالنيررت اسررت كرره ايمرران حقيقرري در مؤثرترين و عميق

ترررين و گردد. مهمها مشخص و ابالغ ميالح و سير و سلوك روحاني و تکاملي انسانشود و راه عمل صها شکوفا ميانسان

هاي برداري از كالم الهي و معصومين)س( و اشعار عرفاني و معنوي است. آرايهينات مساجد اسالمي، بهرهيترين تزبرجسته

ها، انسان را برره عررالم معنررا و ملکرروت نهها و در هندسه آسماها، سر دربترين و ممتازترين محور كتيبهكالمي در شاخص

هرراي شود. فضررايي كرره بررا آرايررهنمايند و از طريق اين آيات الهي، فضا به تمام معنا مقدس و منزه ميروحانيت دعوت مي

هاي خود را به سوي عالم قدس تنزيهي و تجريدي خود خالي از هيجان حواس و غرايز بهيمي شده بود، با كالم الهي، درب

 كند.ايد و انسان زنده به حيات حيواني و مرگ آلوده را به حيات جوهري و جاوداني دعوت ميگشمي

 

 کليساها  -ب
هررا برره كشرريش و بنرردي انسررانسازي و نقاشي در فرهنگ مسيحي و با توجه برره طبقررهباتوجه به عدم تحريم مجسمه

انسان و خدا و مقوله اقرررار گنرراه برره كشيشرران برره جرراي غيركشيش و قديس و غير قديس و با توجه به اتخاذ واسطه بين  

ها در مساجد و كليساها ايجاد شده است كه اجمااز به هاي اساسي بين نوع آرايهخدائيکه در قلب ما است، بنابراين تفاوت

 .مي شودها اشاره آن

كليسررا از بيرررون بيشررتر  هاي متعدد در نماي ساختمان، باعع شده اسررت، كالبرردها و نقش برجستهوجود مجسمه  -1

 ، تا يک نيايشگاه درونگرا.شبيه يک نمايشگاه و موزه برونگرا باشد

هررا در نمرراي سرراختمان و مقيرراس عظرريم و وسرريع آن نسرربت برره ها و نقش برجستهدر محور قرارگرفتن مجسمه  -2

دهد و انسرران را منفعررل و جي ميهاي ورودي، اصالت را به جاي انسان و محور ورودي او، به كالبد و شاكله بناي خاردرب

 نمايد.تماشاچي طلب مي

ها، با ابعاد سه بعدي و مادي خود، به شدت، كيفيت فضرراهاي داخلرري را مررادي و ها و نقش برجستهوجود مجسمه  -3

 نمايد.فيزيکي مي

برره شرردت حررواس  ها، از موجودات زنده انساني، حيررواني و گيرراهي ....ها و نقاشيها و نقش برجستهوجود مجسمه  -4

كه عبادت حقيقي، سير اختياري انسرران از ظرراهر برره برراطن، از نمايد. درحاليها را فعال ميگانه، غريزي و جبري انسانپنج

عقلرري و مکاشررفه   -غريزي برره اسررتنباط فهمرري  -صورت به معنا، از بيرون به درون، از كثرت به وحدت و از ادراك حسي

 قلبي است.   -شهودي

 
 مساجدو  ساهايکل يکالبد سهيمقا -4-4

 ييجرردا  ،يريبوده و باعع عدم انعطرراف پررذ  بيكه به صورت صل   ساهاياز معابد و به طور خاص كل   يبرخ  يطراح  در

خررود را  يهايشوند. مخصوصاز ورود يخود م يو بافت شهر نهيشکل و حجم خاص به زم  کي  ليكالبد آنها از بافت و تحم 

(. 8و  7شررماره  ريبخشد. )تصاو يو بت واره م ياصالت ذات سايده و در عمل به كالبد كل نمو  ليتحم   ،يبه ساختار بافت محّل

بر ضرررورت هررا و امکانررات   يمبتن  تواننديخود، م  يهايدر نوع گسترش و محل ورود  يآزاد  ليدر نقطه مقابل مساجد به دل

 يمحورهررا  ربرر   يخود را مبتن  يهاينموده و ورود  تيو عمالز بافت موجود را تقو  نديبافت، توسعه خود را با آن هم آهنگ نما

 :ينوع از طراح ني. در ادهنديموجود سامان م  يعبور

 
يِهْم َويُعَل ِ لَقَْد َمنَّ    -49 ْن أَنفُِسِهْم يَتْلُو َعلَْيِهْم آيَاتِِه َويَُزك ِ ُ َعلَس اْلُمؤِمنِيَن إِْذ بَعََث فِيِهْم َرُسوالً م ِ الٍل ّللا  ي ضاَ ُل لَفاِ ن قَباْ انُواْ ماِ ةَ َوإِن كاَ ُم اْلِكتَااَب َواْلِحْكماَ ُمهاُ
بِينٍ  ز خودشان در ميان آنان برانگيخت، تا آيات خود را بر ايشان بخواناد و پاكشاان گرداناد [ پيامبرى ابه يقين، خدا بر مؤمنان منت نهاد ]كه  . »مُّ

 (164«. )سوره: آل عمران، آيه: و كتاب و حكمت به آنان بياموزد، قطعاً پيش از آن در گمراهس آشكارى بودند
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و حجررم   ديرر نمايآنهررا رو م  يبرره سررو  شگاهياين  يهايو كالبد و ورود  ابندي  ياصالت م  شگريايمخاطب ن  ياول: انسانها 

 شود.  يمعبد، بت نم 

برره   ،يرامررونيپ  طيبهره وران و امکانات موجوددر محرر   يبر ضرورتها  يبوده و مبتن  ريانعطاف پذ  شگاهياين  ي: طراحدوم

 يابد.  يصورت انعطاف پذير، گسترش و توسعه م

اصل در فلسفه عبادت  نياز كثرت به وحدت، از ظاهر به باطن و از صورت به معنا كه مهمتر  ريس  ياديمفهوم بن  :سوّم

است، عمالز از بافت متکثر، محلي برره سرروي مركزيررت  ياز منظر اسالم يو شهرساز  يدر فلسفه هنر و معمار  ياديو اصل بن

 يهندسرره ا  ،يو برروم  يائ يجغراف  طيشرابر    يكه عمالز مبتن  يشهر  يبافت و طراح  يعني.  ابدي  يوحدت بخش مسجد تحقق م

 يسررر در هررا  قيرر از طر  جيمساجد هم آهنگ بوده و به تدر  يبا جدار خارج  ديدارد با  يدر اٌفاق  ريو س  ريو متنوع وكث  اليس

و وحدت بخش  نيمركز، سکون آفر ر،محو يمنظم،  و دارا يمحور، مركز، درونگرا به سمت فضا و هندسه ها  يدارا  نه،يقر

 هنگ و همراه شود.ادر انفس است هم  ريو كالبد مسجد با مفهوم عبادت، كه همان سير از آفاق به س افتهيتداوم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نتيجه گيري
عبادت از منظر اسالمي   يقياز مفهوم حق  ،يختاري  –  ييمحتوا  فاتيكه در توص  يتوجه به ارائه مجموع اصول راهبرد  با

 ديرر خانرره كعبرره، كرره دربخررش دوّم از كال  يدر طراح  يعمل   يدر بخش اول مطالب مطرح شد و مجموع اصول و راه كارها

توان گفت خانه كعبرره كرره طررراح آن   يبعد از آن، م  جينتا  وه مطرح شد  خانه كعب  يداخل   يو دربخش سوّم از فضا  يرونيب

 يفرا زمرران  اجرائي  –  يعمل   يو راه كارها  يمفهوم  _  ياصول راهبرد  يبوده است، دارا  ياله  امبريآن پ  يحضرت حق و مجر

بررا بهررره  ز،يرر باشد. معماران مسلمان و مررؤمن مررا ن  يو مطلوب م  ستهيشا  يها  شگاهياين  يو معمار  يطراح  يبرا  يو فرامکان

كه ضامن توجه به مجموع شرايط زماني و مکاني  عهياصول ده گانه اجتهاد ش قياصول و راه كارها و از طر  نياز هم   يبردار

 . ندياست، احداث نما يانسان  شگاهياين نيتريرا كه عال يدوران اسالم ليمساجد اص ياند طراحباشد، توانستهمي

 ريبررا سررا  سررهينشررده، در مقا  فيرر جهت جامع و مررانع و تحر  با توجه به مقدمات فوق، مکتب اسالم را از آن  نيبنابرا

 يو حکمت عمل  يحکمت نظر يدارا يو معمار  يآثار هنر  يو طراح  تيخالق  نديكه، در فرآ  ميدان  يم  يو اله  يمکاتب بشر

 ريرر نظ  ليبررد  يو  برر   يفرراخر، ارزشررمند، عررال  اريبسرر   قيبر آن مصاد  وهنشده است. عال  فيو تحر  ريجامع و مانع و خطا ناپذ

بوده و الهام بخش   ستهيشا  يعبادتگاه ها  ياديتواند سلول بن  يو خانه كعبه، خلق نموده است. اين خانه م  نشيآفر  يمعمار

و  يفرازمرران يارهررائ يآن مع  يعملرر   يو راه كارهررا  يضررمناز اصررول راهبرررد  همه معماران در طراحي نيايشگاه مطلوب باشد.

 شررگاهيايو نقد همه ن  يابيبراي ارز  تواندينمايد كه ممبني بر مفهوم حقيقي عبادت و سير تکاملي انسانها ارائه مي  يفرامکان

ها( مررورد بهررره دها و نما هيو آرا يهندس-فضايي يها دهيجهان از بعد مفاهيم محتوايي و مناسبتهاي كالبدي )از بعد ا  يها

 . درداري قرار گيرب
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