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  بررسي نقش خدا محوري در معماري مسلمانان
  

  محمد رضا بمانيان
  

پس از ظهور اسالم، معماران مسلمان سعي نموده تا از اصول و اعتقادات اسالمي در آثـار خـود                   : چكيده
بهره گرفته و هنري را ارائه دهند كه از امور عبادي و اعتقادي آنها شكل گيرد و در حد تـوان ، آثارشـان                       

موضـوع مقالـه حاضـر در رابطـه بـا بررسـي نقـش خـدا          .اي از مقبوليت و شايستگي برسانند   را به درجه  
در اين راستا به اين شاخص از معماري مسلمين توجـه شـده اسـت               . محوري در معماري مسلمانان است    
ها و  همه محور ) ال اله اال اهللا     (  تا با بهره گيري از شعار اصلي توحيد          نداكه معماران مسلمان سعي نموده    

بـه منظـور    . اجزاي بنا را متوجه محور اصلي و توجه به او نمايند و غير از او را به ورطه فراموشي بسپارند                   
تجسم بخشيدن به اين امر واجب، معماران مسلمان با ايجاد مركزيت در بنا و پيوند بين فضاهاي بيروني                  

هاي متضمن آيـات الهـي تـالش        وشتهها و ن  و دروني به شكل فضايي دعوت كننده و با استفاده از كتيبه           
اي براي تعالي روحي و سـير معنـوي بـه سـوي ملكـوت اعـالي                  تا از آثارشان به عنوان واسطه      ندا نموده

 در تحقيق حاضر ضمن بررسي موضوع نقش خدا محوري در معماري مسلمانان به              .خداوندي بهره گيرند  
ه به شكل نظـري مـورد مطالعـه قـرار داده            هاي مطرح در آثار معماران مسلمان ك      عنوان يكي از شاخص   

     جملـه  كـه ايـن مـسجد از       اصـفهان  به صورت عملي نيـز در بنـاي مـسجد شـيخ لطـف اهللا               است، شده
رين الگوهاي تبلور كالبدي مملو از عشق و عقايد مذهبي معماران مسلمان است، مـورد بررسـي                 تشاخص

  . شده استقرارگرفته است و نتايج حاصل از تحليل اين شاخص ارائه
  

  معماران مسلمان، خدا محوري، معماري مسلمانان، مسجد شيخ لطف اهللا،  :هاي كليديواژه
  

  ١مهمقد. ١
در گستره فرهنگي پس از اسالم، هنرمندان مسلمان براي نظم دادن           
به فضاهاي خود از معماري بهره جستند و سعي نمودند مكانهـائي را             

مـنعكس شـود و انـسان بـا         ايجاد كنند كـه كـالم خداونـد در آنهـا            
قرارگيري در آن فضاهاي قدسي كه متناسب و هماهنگ با نيازهـا و             
ابعاد انساني او است از فضاي مادي به بعد مابعد الطبيعي خود عروج             

گيـري از معمـاري     معماران مسلمان در ايـن دوره ضـمن بهـره          .كند
هـاي معمـاري مـسلمانان را در تركيبـي از معمـاري             موجود، شالوده 

آثاري كه با توجه به شرايط و       . ذشته و فرهنگ اسالمي شكل دادند     گ
مقتــضيات زمــاني، مكــاني و روحيــات و تعلقــات هنرمنــدان معمــار 
مسلمان پديد آمد معماري مسلمانان نام گرفت كه اين آثار را نبايـد             

هـاي بـه كارگرفتـه      با معماري اسالمي معادل دانست، زيـرا شـاخص        
                                                           

ب ي بـه تـصو    ۲۶/۷/۸۴خ  يافت و در تـار    ي در ۱۳/۱۰/۸۳خ  ين مقاله در تار   يا
  .ده استي رسيينها

 دانشگاه ر و معماري،دانشكده هن، استاديار گروه معماري مانيانمحمد رضا بدکتر 
 Bemanian@modares.ac.i، تربيت مدرس

 محكم و متقنـي بـوده كـه معمـاران           توسط معماران مسلمان، اصول   
مسلمان با توجه به فرهنگ اسالمي و دريافت خود از بينش اسالمي            

هر چند بايد آثار معماري     . در ايجاد آثار خود از آن بهره گرفته بودند        
مسلمانان را از آن جهت مطرح ننمـود كـه مـسلمانان آن را بوجـود                

فتـه و معمـاران     آورده اند ، بلكه چون از معـارف اسـالمي نـشات گر            
مسلمان در دوره اسـالمي سـعي نمـوده تـا همـه اجـزاء آثارشـان را                  

   .نمودي از مظاهر حق تعالي پديدآورند پنداشت
 بـه نقـش     ]۱[ انجـام شـده      ي بـر کارهـا    ي بـا مـرور    در مقاله حاضـر   

هاي مطرح در   شاخص خدامحوري معماران مسلمان به عنوان يكي از      
بدين منظور در ابتـدا بـه       .  است آثار معماري مسلمانان پرداخته شده    

بيان ضرورت تحقيق پرداخته وسپس اهداف موردنظر        طرح مسئله و  
در ادامـه بـه بررسـي       . و روش تحقيق مورد استفاده بيان شده اسـت        

نقش خدا محوري در معمـاري مـسلمانان از ديـدگاه انديـشمندان و        
آيات قرآن كريم پرداخته شده و سپس با توجـه بـه مطالـب نظـري                

بناي خاص مورد بررسي قرار گرفته است       ک  يح شده موضوع در     مطر
  .و در انتها نيز نتايج حاصله ارائه شده است
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   طرح مسأله وضرورت تحقيق.٢
در دوران پس از ظهور اسالم ، معماري مسلمانان بـه عنـوان بخـش               

ايـن  . عظيمي از ميراث فرهنگي و هنري جهان اسـالم مطـرح شـد              
بـل از اسـالم ماننـد معمـاري ايرانـي           معماري از عناصـر معمـاري ق      

استفاده و برداشت نمود و نهايتاً شالوده هاي معمـاري مـسلمانان بـا              
نقـش  .تركيبي از معماري گذشته و فرهنگ اسـالمي شـكل گرفـت             

خدامحوري معماران مسلمان در بوجود آمدن آثار معماري مسلمانان         
ـ . را مي توان از جمله ويژگيهاي اين معمـاري دانـست             ه حاضـر   مقال

قصد دارد كه به بررسي رمز و رازهاي اين شاخص معماري مسلمانان 
خـدا محـوري    . بپردازد و درصدد پاسخ گويي به سؤاالت ذيـل اسـت          

نموده است؟ معماران مسلمان     را ايفا  درمعماري مسلمانان چه نقشي   
در خلق آثارشان به منظور توجه بهره وران به خدامحوري ، بناهـا را              

موضـوع مقالـه حاضـرنيز در راسـتاي ضـرورت            انـد؟ چگونه آراسـته    
بررسي مسائل فوق شكل گرفته و قـصد آن داردكـه بـه نقـش خـدا                 
محوري معماران مسلمان به عنوان يكي از عوامل مؤثردر پديدآوردن          
آثار معماري مسلمانان بپـردازد و ايـن عامـل را بـه عنـوان يكـي از                  

رضـيه هـاي    در زمينـه ف   . شاخص هاي اين معمـاري مطـرح نمايـد          
تحقيق حاضر، باتوجه به موارد مطرح شده و موضوع تحقيق ، فرضيه            

رابطه ميان معمـاران مـسلمان بـا         .اند شده   ها به اين صورت تدوين    
معمـاران مـسلمان     .آثارشان در محور خداگرايي تنظيم شـده اسـت        

وران به خدا محوري ، بناها را به مظاهري از آيه هاي            براي توجه بهره  
  . اندي آراستهحق تعال

  

   اهداف تحقيق.٣
ازجمله اهداف مقاله حاضر شناخت و بررسي ويژگيهـاي نقـش خـدا             
محوري معماران مسلمان است كه مسلمين درمعمـاري خـود از آن            
بهره گرفته اند كه اين بررسي هم به صـورت تئـوري مـورد مطالعـه                

 بنا مـورد بررسـي قـرارداده        کي قرارگرفته و هم به صورت عملي در      
  :اهداف اصلي تحقيق حاضرعبارتند از .ده استش

مطالعه وبررسي نقش خدا محوري معماران مسلمان از ديـدگاه          : الف
  انديشمندان و آيات قرآن كريم

 بنـاي   کيمسلمان در    خدا محوري معماران   بررسي ويژگي نقش  : ب
  خاص

  : استتوجه به اهداف مذكور،تحقيق حاضر شامل دو بخش با
 نقش خدا محوري معماران مسلمان شـكل        بخش نظري كه پيرامون   

 گرفته است و بخش عملي كه اين شاخص معمـاري مـسلمين را در             
به صورت نمونه مـوردي ، مـورد         بناي مسجد شيخ لطف اهللا اصفهان     

  .بررسي قرار داده است
  

   روش تحقيق.٤
توصـيفي اسـتفاده شـده       ــ  درتحقيق حاضر از روش تحقيق تحليلي     

اي و   كتابخانـه  روش ستفاده تحقيق نيـز از    روش و ابزار مورد ا     .است

بـدين منظـور در قـسمت     .بررسي اسناد و مدارك مكتوب مي باشـد     
نظري با اسـتفاده از روش مطالعـه كتابخانـه اي و بررسـي اسـناد و                 

خـذ  أمدارك مكتوب استفاده شـده و ضـمن مراجعـه بـه منـابع و م               
موجود در دسترس و مطـرح نمـودن ديـدگاههاي مختلـف وتجزيـه              

سعي شده تمام وجوه ممكن مسئله مورد توجه قرارداده          حليل آنها وت
در بخش مطالعه موردي نيز بر اساس متغيرهاي بدسـت آمـده             .شود

مـورد  هـا   در مطالعات نظري كه مشخص گرديده اند ، اين شـاخص            
عمده كار بررسي ازطريق مشاهده     . بررسي و ارزيابي قرارگرفته است      

اقع در تحقيق حاضر بر اساس يـك        در و  .عيني صورت پذيرفته است   
روش بررسي منطقي و انجام توصيف و تحليل ، نسبت بـه دسـتيابي              

  .به اهداف تحقيق اقدام شده است
  

  بررسي نظري. ٥
در اين بخش ابتدا به نقش خدا محوري معماران مسلمان از ديـدگاه             

  .انديشمندان پرداخته شده استدگاه يس از دپم و سيقرآن کر
  

  دا محوري از ديدگاه قرآن كريم نقش خ . ٥ـ ۱
شعار اوليه اسالم كه توسط پيامبر عظيم الشأن مطرح شد عبـارت از             

بگوئيد نيست خدايي جز خداي يگانـه       ( »  هللا تفحلوا   اقولوا الاله اال  « 
 دو نـوع مالكيـت در       "از ديدگاه قرآن كريم     . بود  ) ، تا رستگار شويد     

قط مال خداسـت و هـيچ       مالكيت واقعي و حقيقي كه ف     : عالم هست   
كس در اين قسمت با او شـركت نـدارد ، و مالكيـت ظـاهري ماننـد                  

 ، اين قسمت نيز حقيقتاً مال خداست و بوسيله          …مالكيت انسان و    
تمليك الهي ظاهراً و مجازاً مال انسان است ، بنـابراين وقتـي انـسان     
متذكر مالكيت حقيقي خدا نسبت بـه همـه چيـز او شـود و خـود و                  

 را ملك مطلق خدا بيابد و باز متذكر شود كه ايـن مالكيـت       ملكيتش
ظاهري مجازي هم كه او دارد بزودي از بين رفته و باالخره هيچگونه 
مالكيتي حتي ظاهراً و مجازاً هـم بـراي او بـاقي نمـي مانـد و همـه                   

در بسياري از آيات قرآن بـر خـدا محـوري            ]۲[". مربوط به خداست  
 .مونه اي از اين آيات چنـين مـي باشـد          تأكيد فراوان شده است كه ن     

و به جز خداي يكتـا كـه        ) ٨-طه(اهللا الاله اال هو له االسماء الحسني        
  .همه اسماء و صفات نيكو مخصوص اوست خدايي نيست

) وصـف   ( ايـن اسـت     ) ١٠٢-انعـام  (… ذلكم اهللا ربكم ال اله اال هو        
 للحـي   و عنت الوجـوه   . پروردگار شما ، كه جز او هيچ خدايي نيست          

و بزرگان عالم همه در پيشگاه عزت آن خداي         ) ١١١-طه (…القيوم  
همـه  ) ١١٦-بقـره ( كـل لـه قـانتون        …. حي توانا ذليل و خاضعند      

بدانيد كه ) ٥٤-فصلت( اال انه بكل شيء محيط …. فرمانبردار اويند   
وان الـي ربـك      .خدا را بر همه موجودات عـالم احاطـه كامـل اسـت            

ينكه كار خلق عالم به سوي خدا منتهي مـي          و ا ) ٤٢-نجم(المنتهي  
بر اساس تعاليم قرآني ، مسلمان درمي يابد همه چيـز موجـود              .شود

هـو  «در هستي تجلياتي از ذات بي همتاي خداوند است و اوست كـه      
) ٣ –حديـد   ( »االول و اآلخر و الظاهر و الباطن وهو بكل شيء عليم          



  ٣٩                                                                                                                                                   بررسي نقش خدا محوري در معماري مسلمانان
 

  

.  امـور عـالم داناسـت        او اول و آخر و پيدا و پنهان است و او بـه هـر              
بدين صورت انسان مسلمان هدف و جهت خود را در حيات اين عالم       
مشخص نموده و اصل خدا محوري را در رأس امور خود قرار خواهد              

ما از آن خدا هـستيم       ) ١٥٦ –بقره  (» انا هللا و انا اليه راجعون     « .داد  
ما بـه    و )١٤–زخرف(» و انا الي ربنا لمنقلبون    «.و به او باز مي گرديم     

از همـه   از طرفي نيـز خداوند    . هر حال به سوي پروردگار بازميگرديم     
انـسان   طرفي نيز خداوند همـه نعمتهـاي موجـود در زمـين رابـراي             

ليكن در ) . ٢٩بقره ـ ( » خلق لكم ما في االرض جميعا«آفريده است
رابطه با بهره وري ازاين نعمتها ، در آيات بسياري از قرآن از امكانات              

عمتهاي مـادي دنيـا تمجيـد شـده اسـت و از مـال دنيـا بعنـوان                   و ن 
« يـا فـضل خـدا     ) ١٨٠بقره ـ  ( » … ان ترك خير الوصيه…«خير
از . يـاد شـده اسـت    )١٠جمعـه ـ   (  » … و ابتغوا من فضل اهللا …

طرف ديگر نيز در آيات بسياري از زندگاني دنيا به وسيله سرگرمي و             
عنكبوت ( »…الدنيا اال لهو و لعب و ما هذه الحيوه «  بازي ياد شده   

تبتغون عـرض الحيـوه     …«و از آن بعنوان عرض و متاع فاني          )٦٤ـ  
با اين تعبيرات دوگانـه  . نام برده شده است  )٩٤نساء ـ  ( » …الدنيا

هنگامي كه به مقايسه آنها پرداخته شود درمي يابيم كه دنيا در برابر      
ه اسـت كـه مبـادا       آخرت مطرح شده است و همواره توجه داده شـد         

فاطر ـ  ( » …فال تغرنكم الحيوه الدنيا…« زندگي دنيا شما را بفريبد
و از كــساني كــه دنيــا را بــه آخــرت فروختــه انــد مــذمت شــده   )٥

آيـا   ) ٣٨توبه ـ  (  » … ارضيتم بالحيوه الدنيا من االخره …«.است
 ٢٠راضي شديدكه زندگي دنيا را به جاي آخـرت بپذيريـد؟ در آيـه               

هاي پروردگـار و    وري با تشبيه لطيفي مردم را در برابر روزي        سوره ش 
كندكـه گروهـي    چگونگي استفاده از آن ، به كشاورزاني تـشبيه مـي          

 نتيجه هر يـك     "كنند، و گروهي براي دنيا، و        مي براي آخرت كشت  
كند و مي فرمايد، كسي كـه زراعـت         از اين دو زراعت را مشخص مي      
افـزائيم  دهيم و بر محصولش مي     مي آخرت را طالب باشد به او بركت      

و آنها كه فقط براي دنيا ) من كان يريدحرث االخره نزد له في حرثه       (
كشت كنند و تالش و كوششان براي بهره گيـري از ايـن متـاع زود                

طلبند به آنها مي دهـيم ،       گذر و فاني باشد، تنها كمي از آنچه را مي         
ومن كـان يريـد     .(شتاي نخواهند دا  اما در آخرت هيچ نصيب و بهره      

   .]۳[) حرث الدنيا نؤته منها و ما له في االخره من نصيب
عليرغم قرارگيري دنيا در برابر آخرت ،در آيات قرآن بهـره گيـري از              
مواهب جهان مادي بعنوان وسـيله اي بـراي رسـيدن بـه سـعادت و                
تكامل انسان ياد شده است و نگرش اصلي در جهت دعوت انسان به             

 انساني در جهت استفاده از نعمتهاي الهي زمين است، حياتي سالم و 
ليكن در نهايت دنيا وسيله آزمايش اسـت و انـسان نبايـد مفتـون و                
شيفتة جلوه هاي زيباي دنيا شده و آن را هـدف بدانـد ، بلكـه دنيـا                  

و ما الحيوه الدنيا اال لعـب و         . (وسيله اي است و محل گذر مي باشد       
و زنـدگي دنيـا     ) ين يتقـون افـال تعقلـون        لهو و للدار االخره خير للذ     

چيزي جز بازي و سـرگرمي نيـست، و سـراي آخـرت بـراي آنهاكـه                 
  نمي انديشيد؟ آيا پرهيزگارند بهتراست،

ــش . ٥-۲ ــدگاه  نق ــسلمان از دي ــاران م ــدا محــوري معم خ
  انديشمندان

محمد سهيل عمر خدا محوري را اصل همه چيـز دانـسته و چنـين               
 ن آيـه قـرآن و نخـستين كلمـه شـهادت ،            مهمتري" :اظهار نموده كه  

يعني ال اله اال اهللا اين معني در هر سـطحي ، از تفـسير تـشبيهي و                  
عاميانه گرفته تا استنباط عميق مابعدالطبيعي ، فهميده مي شود كه           
حقيقتي جز خدا نيست، حقيقت به معني الوهيت ، از نظر هنري ، ال 

ه چيـز جـز خـدا ، و         اله اال اهللا به معني تهي از حقيقـت شـدن همـ            
وي از توحيـد بـه عنـوان         .]۴[ بازگشت هر حقيقتي بـه خـدا اسـت        

هر هنر  " :نخستين اصل هنر اسالمي نام برده است و معتقد است كه            
هنر اسالمي همواره   . اسالمي حقيقي بايد انعكاس يگانگي الهي باشد        

د، اعم از اينكه معماري باشد يا       يمركزي دارد كه از آن سخن مي گو       
، و اين مركز انعكاسي از توحيد است نخستين اصل مهـم توحيـد              . ..

مي كند ، از يگانه سـازي و فقـدان    است كه در سطوح بسياري عمل     
بيگانگي گرفته تا فقدان تنش ميان اجزا ويگانه سـازي روح شـنونده             

 .]۴[ "به جاي پراكنده سازي آن، اينهاهمه نتايج اصل توحيـد اسـت           
نگـامي كـه وارد مـسجدي مـي شـويم ،            ه: "وي همچنين مي افزايد   

يابيم حضور خال است، يعني فقدان نقطه حضور خاصي كه در آن مي     
هـر چيـزي اشـاره بـه        . اي كه بتوان آن را مركز حضور الهي دانست        

همــين خصيــصه يگانــه نتــايج كــامالً متفــاوتي . حــضور الهــي دارد
"  احـد " تاكيد بـر    . ورددرمعماري و شهرسازي اسالمي به وجود مي      

اين طبيعـت غيـر     . رمز غناي طرحهاي هندسي درهنر اسالمي است      
مثالي هنر اسالمي منشا بسط فوق العاده هندسه اسـت، زيـرا شـكل              
هندسي كه نشان دهنده قرينه ، و نه بي قرينگي است همواره رو بـه        

در رابطه با استفاده از طرحهاي      محمد سهيل عمر     ]۴[ "مركزي دارد 
اسـتفاده از   "  :نـين اظهـار نمـوده كـه         هندسي و الگوهاي رياضي چ    

 اين طرحها . طرحهاي هندسي و الگوهاي رياضي براي تزئين نيست         
و الگوها خدا يا مركز،يعني مركز الهي را به ياد مي آوردكـه همـواره               

    ".به هرجا كه روي كنيد، همان جا رو به خدا است          "  زيرا. حضور دارد 
سـمير صـايغ نيـز دعـوت بـه           .]۴[" توانيد از آن روي بگردانيـد     نمي

توحيد را مهم ترين موضوع در قلمرو هنري دانسته و اظهـار نمـوده              
مفهوم توحيد مـا را بـه تـصوري از هنـر، متفـاوت بـا تـصورات                  " :كه

هـا و    از هنرهاي پـيش از هنـر اسـالمي، نـه در شـيوه               شده شناخته
تكنيكهــاي هنــري آن بلكــه در معنــي هنــر و نقــش آن و حــوزه و  

وي هم چنين هنر اسـالمي را هنـر         . ]۵["كندهدايت مي هدفهاي آن   
هـا را   داند و تمام اشكال و آبستره سازي      توحيد به تمام معني آن مي     

وسيع ترين قلمـرو در     "  و   دانستهاي از توحيد    فقط اقتباس يا ترجمه   
هنر اسالمي را چه از جهت خصايص صرف هنري و چه ارتباط آنهـا              

سمير صايغ با اسـتناد بـه سـوره          .]۵[" داندبا دين ، اصل توحيد مي     
لم يلدولم .اهللا الصمد.قل هواهللا احد . بسم اهللا الرحمن الرحيم(اخالص

اصـل توحيـد    : "اين گونه بيان نموده كه    .) يولد ولم يكن له كفوا احد     
در اسالم جهت هنر اسالمي را هدايت و هـدفهاي آن را تعيـين مـي                
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عت و بـه عنـوان تـصديق         بنابراين طراحي بر اساس قوانين طبي      .كند
 نظام كلي حاكم بر آن نيزتابع فهم جامع انسان وجهان هستي است،           

       تبيــين ديــد توحيــد آن را توصــيف وجگونــه كــه ايــن مفهــوم  آن
تيتوس بوركهات در ارتباط بـا پيونـد هنـر اسـالمي بـا               .]۵["كندمي

اي كـه هنـر     تـرين حلقـه   مهـم : "چنين اظهار نمـوده كـه     كتاب الهي   
. مي را با قران كريم پيوند مي دهد، كامالً از نـوع ديگـري اسـت               اسال

اين حلقه رابط نه در شكل قرآن كريم، بلكـه در حقيقـت آن نهفتـه                
يعني در ذات فراصوري قرآن، و به خـصوص در ايـده توحيـد،              . است

" هنر اسالمي ذاتاً طرحي است از برخي جنبه ها يا ابعاد وحدت الهي            
گي و هنر به وجود يگانگي در هنـر اسـالمي           وي در بيان جاودان    .]۶[

يگانگي در هنر اسالمي موجود است و زمان و مكـان           : "اشاره دارد كه  
اثـر هنـري مـورد نظـر در مدرسـه و محلهـاي              . كنـد آن را نفي نمي   

شـود، حقيقـت    متفاوت گويي نـوري واحـد از وراي آن متجلـي مـي            
اصـي را   يگانگي در هنر اسالمي اينكه شريعت اسـالم فـرم هنـري خ            

وي هدف هنر اسـالمي را چنـين بيـان نمـوده             .]۵["كندنمي توصيه
هدف هنر اسالمي ايجاد فضايي كه بشر را در مسير شـناخت            : " است

شان ازلي خويش ياري رساند و چيزي بـين انـسان و حـضور عينـي                
ســيد حــسين نــصر هــدف اصــلي در  .]۷[" ه نينــدازدلخداونــد فاصــ

معمـاري مـسلمين    : "ن نموده اسـت   معماري مسلمين را اين گونه بيا     
بلكـه   د آن بودنـد،   جـ فقط از آن جهت مطرح نيست كه مسلمين مو        

چون از معارف اسالمي نشات گرفته است وانسان را به خلوت دروني            
گردد، مطـرح اسـت وبـدين صـورت توانـسته           الهام الهي رهنمون مي   

فضايي ايجاد كند كه ياد الهي را تجسم بخشد همان گونه كه قـرآن              
) به سـوي خـدا رو آورده ايـد         پس به هرطرف روكنيد،   ( تصريح دارد 

   .]۸[) ١١٥-بقره (
:" احمد رضا معتمدي در مباني هنر موعـود ايـن گونـه بيـان نمـوده               

ن رابطه اسم و مسمي است، عالم       رابطه ميان هستي و پديد آورنده آ      
 همه اسم اهللا است هستي يكپارچه آيه و نشانه اوست، اگر چه تظاهر            

ــرت دارد ــز    دركث ــاروكني ج ــت هرج ــق اس ــوه ح ــالم جل وي را  ع
-حديـد ( )هواالول و االخروالظاهر و الباطن وهوبكل شي عليم       (نبيني

ر هنرمندي كه خداوند هن   : "دارد كه ميوي همچنين اظهار    . ]۹[) "٣
تـا ادب هنرمنـدي حاصـل نـشود و          . را نشناسد ره بجائي نمـي بـرد       

   .]۹["شكوفه ها نريزد، ميوه هنر پديدار نگردد
اكبر تجويدي در رابطه با ويژگيهاي آثار هنر اسالمي معتقد است كه            

همه اين ها   : "ويژگي خاص همه هنرها ازجمله معماري اين است كه        
د واحد سرچشمه گرفته است     اد است و از يك اعتقا     قاز يك رشته اعت   

كه آن اعتقاد عبارت از باورهاي آن هنرمنـدي بـوده كـه بـه اسـالم                 
معتقد بوده و اسـالم را ديـن خـودش قـرار داده اسـت ، و بـازده آن                   

درآمده " ملكه  " عبارت از آن صفاتي بوده است كه در وي به صورت            
   .]۱۰["و بعد به صورت هنر تجلي پيدا كرده است

يني نجومي در بيان عرفان هنري انسان به راز هنر          سيد مرتضي حس  
اين راز در همـان معنويـت و حقيقـت عرفـاني            "اسالمي پرداخته كه    

ارتباط اين معنويت و حقيقت با هنر سـبب         . درون انسان پنهان است   
آن است كه هنر در خدمت خدا و براي خدا باشد نه هنر بـراي هنـر                 

   ]۱۱["فقط يا هنر در خدمت خلق و جامعه فقط 
محمد مدد پور در حكمـت معنـوي و سـاحت هنـر ديـدگاه معمـار                 

معماري مـسلمانان بـا الهـام       : "ده است نمونه بيان   گومسلمان را اين    
گيري از مباني و تفكرات اسالمي كـه هـر نقـش و نگـاري را مظهـر                  

داند با چنين تفكري به صورت و ديوارحقيقـت          اهللا مي  ااسمي از اسم  
پردازد، او هنرمندي است    ظواهر مي  عوارض و ومواد ومصالح در وراي     

دانـد كـه هـر چـه        كه با اين نظر عالم را مظهري از محسوسات مـي          
زيبايي و كمال است متعلق به آفريدگاراست و بـدين صـورت سـعي              
مي نمايد در همان راستا حركت كنـد و احـراز هندسـه و طرحهـاي         

ه همـه  كنـد خالصـ  هندسي را براي رجوع به خداگرايي استفاده مـي   
  .شودچيز براي ايجاد فضاي روحاني بسيج مي

انـد تـا همـه اجـزا بنـا را بـه صـورت               معماران مسلمان سعي نمـوده    
ايـن امرچـه در زمينـه       . هاي حق تعـالي ابـداع كننـد       مظاهري از آيه  

هاي ساختماني و نحوه آجر چيني و نقوش كه به صورت كاشي            نقشه
 است و در آثارشان سعي      كار شده ... كاري و گچ بري و آينه كاري و         

   .]۱۲["ده اند كه مراتب دين باوري خود را به نمايش بگذارند ونم
رجبعلي مظلومي در بيـان رسـالت معمـاري مـسلمين چنـين بيـان               

بايد اگر مسجد را نشان مي دهد از نوشته هاي كتيبه ها            : "نموده كه 
 كشش عابد، به آستانه حـق را هـم          وحال سجود     نورانيت محراب،  و
و . نمايدئه كند كه هنر در همين جا، كار اساسي خود را اعمال مي            اار

 را بـا    اهللا اكبـر   بـا بلنـداي آن، بانـگ       دهـد اي را نشان مي   اگر ماذنه 
، و تعالي ذات و صفاتش بـه جهـان و جهانيـان             اهللاعظمت بي مانند    

  .]۱۳[ "همراه و همپا نمودار سازد
  
  جمع بندي مطالب نظري . ٥ـ٣

 درون از هر چيزي جز خدا تهي شـد و او محـور و               هنگامي كه قالب  
توجه اصلي شد و الغير، از وجود انسان آلودگيها و ناپاكيها و پليديها             

از معرفـت و    ) در حـد محـدوديتهايش    (دور شده و به دركـي انـدك         
  . شوديگانگي او نائل مي

شود و  او را مركز همه چيز ديده و همه توجهات به سوي او جلب مي             
ه در راستاي او و براي ايجاد رابطه با اوست، توجه نموده و             به هر آنچ  

چرا كه همه اجزاي عـالم دعـوت كننـده          . غير از آن را رها مي سازد      
در ايـن راسـتا معمـاران       . براي تجسم بخشيدن بـه يـاد الهـي اسـت          

مسلمان در رابطه با بهره وري از خدا محوري بـه ايـن مـوارد توجـه                 
  :اندنموده

به جاي پراكنده سازي و تفرق بايد با توجـه بـه             : مركزيت در بنا   -
اين مركزيت را مي    . ارزش فضاها ، به ايجاد مركزيت در بنا دست زد           

توان چه در بنا و چه در ايجاد حياط بوجـود آورد و در راه ايجـاد آن          
  .از تقارن و طرحهاي هندسي قرينه بهره گرفت
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ـ       : فضاي دعوت كننده     - ين انـسان و    به منظور عدم ايجاد فاصله ب
خداوند بايد فضايي دعوت كننده ايجاد نمود و اين دعوت با وحانيت،            

ايـن امـر را مـي تـوان     . خلوص، صداقت، رحمت و بركت همراه باشد      
ل فضاهاي بيرونـي    صبراساس سلسله مراتب و سازمان فضايي، در مف       

  .و دروني ايجاد نمود
 و تجسم ياد براي توجه دادن به بندگي خدا      :هاها و نوشته   كتيبه -

هـاي حـق تعـالي پديـد        الهي بايد ، فضاها را با ايجاد مظاهري از آيه         
ها، كتيبه ها و آيات الهـي بهـره         توان از نوشته  آورد كه در اين راه مي     

  .برد 
  

  بررسي نمونه موردي . ٦
براي انتخاب نوع بنا، در مطالعه موردي مسجد انتخاب شـده اسـت ،    

هـا نـزد خداونـد اسـت و بـه قـول            تـرين مكان  زيرا كه مسجد محبوب   
 مسجد نـه تنهـا مهـم تـرين وشـاخص      "اكثرتاريخ نويسان و محققان  

 ترين بناي اسالمي است، بلكه كليدي براي شناخت معماري اسالمي         
   .]۱۴["شود محسوب مي

معماران مسلمان از آنجا كه نيك مي دانـستند مـساجد خانـه هـاي               
بكاربستند تا   را الش وكوشش خود   ت خدا در روي زمين هستند همه     

بـراي   .شايسته ترين هنرها را درمساجد بـه مرحلـه ظهـور برسـانند            
  . مسجد شيخ لطف اهللا اصفهان انتخاب شده است مطالعه موردي نيز

ـ  ايـ   جملـه ز اسـت و  ا شـده  ان بنـ اي صـفو يخيران مـسجد در دوره ت
 كه هر مورخ يا تاريخ نويسي خواسته درباره معماري           است يجدامس

 ي مطلبي بيـان كنـد، از ايـن مـسجد بـه عنـوان بنـا                يدوران اسالم 
در بررسي موضوع نقش خدا      . دوران اسالمي ياد نموده است     شاخص

محوري در مسجد شيخ با توجه به جمع بندي مطالـب نظـري ارائـه           
  .شده به موارد زيرتوجه شده است

  

  مركزيت در بنا . ۱-۶
در  سـت و  در مسجد شيخ لطف اهللا مركزيت بنا متعلق به گنبدخانه ا          

حقيقت همه فضاها، اجزاء و عناصر بناي مسجد در اين فضا خالصـه             
تـوان بـه    اي كـه مـسجد را مـي       شده و نمود پيدا كرده است، بگونـه       

   )۱ر يتصو (.نمازخانة خصوصي تشبيه كرد
شـود  در اين بنا در كليه مراحلي كه يك ناظر بـا مـسجد روبـرو مـي                

  .كل گرفته استتاكيد ويژه بر گنبدخانه به صورت هاي ذيل ش
چهـار   برفـراز  ، كه ناظر در ميدان امام قـرار مـي گيريـد           هنگامي-۱

 قاپو،گنبـد   عالي كاخ تظاهركننده  طاقي هاي اطراف ميدان ودرمقابل    
 ترديـد  گنبد زيبابدون  كند،كه اين زيباي مسجد شيخ را مشاهده مي     

  .استرسايرگنبدهاي موجود در اصفهان زيبات از
    ابـل عقـب نـشيني ورودي مـسجد قـرار            هنگامي كه نـاظر درمق     -٢

كنـد،  گيرد، در جبهه خارجي مسجد فقط گنبـد را مـشاهده مـي        مي
نماي گنبد در حـالي پـشت ورودي مـسجد قـرار گرفتـه اسـت كـه                  

   )۲ر يتصو ( .ورودي هيچگونه تظاهري در مقابل گنبد ندارد

 پس از ورود ناظر به مـسجد و حركـت از مـسيرها و راه روهـاي                  -٣
اي اسـت    نهايتاً با فضاي گنبدخانه كه داراي گـشايش ويـژه          اريب وار 

  .روبرو شده كه همه حركت ها و راه ها به اين فضا منتهي شده است

  نقشه افقي مسجد شيخ لطف اهللا كه همه فضاها بر.١ر يتصو  
  كيد دارنداگنبد خانه ت

   ورودي مسجد شيخ لطف اهللا با تاكيد خاص برگنبد.٢ر يتصو  
  
  دعوت كننده فضاي  .۲-۶

مسجد شيخ عليرغم برخـورداري از مقيـاس كوچـك خـود در برابـر               
  . مقياس كالن ميدان امام ، داراي ورودي جذاب و ويژه اي است

از جمله ويژگيهاي اين ورودي گشودگي فضايي در مقابل اين مسجد   
  . و تركيب آن با ميدان است
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ه نموده مسجد شيخ ،از بيرون زدگي معكوسي به طرف ميدان استفاد 
فضاي دعوت كننده مسجد شيخ را مي تـوان شـامل فـضاهاي             . است

  :ذيل دانست
 صحه گشوده فضايي در ابتداي ورودي مسجد كه با عقب نشيني            -١

ايـن  . با وقاري وظيفه دعوت به فضاي مـسجد را ايفـاء نمـوده اسـت              
فضاي جلوخان يا پيش نما نخستين فضايي است كه نـاظر را آمـاده              

  كندبامقياس متفاوت با ميدان ميورود به فضايي 
در رابطه با فضاي دعوت كننده ورودي در ايـن بنـا ايـن گونـه بايـد                  
اظهار نمود كه در اين فضا قوس بزرگ ورودي كه بـه نوبـه خـود در                 
كوچكتري را در بر گرفته ديدار كننده را كامالً براي ورود به هـشتي              

  .وداالن جانبي آماده مي سازد
ر داخل درگاهي با تعبيه پنج پله سـنگي قـرار            درب ورودي كه د    -٢

ايـن پـيش    . گرفته است و داراي پيش طاق مقرنس كاري شده است         
 تزئينات ويژه خود مرحله دوم دعوت را بـه فـضا            وطاق با پيش خان     
 است که بـا     يروني ب ي فضا اين ايوان ورودي آخرين   . تعريف مي نمايد  

ر به ناظر ابالغ     ت يمحدودشدن خود نسبت به جلوخان دعوت را رسم       
    )۳ر يتصو ( .دي نمايم
 راه روهاي اوريب وار كه با ويژگيهاي خاص فضايي ، نقش هدايت -٣

ايفـاء مـي    ) گنبدخانـه (كننده را براي دعوت به فضاي اصلي مسجد         
اين راه روها از آستانه ورودي مسجد شروع شده و به آستانه             . نمايند

 رسـيدن بـه فـضاي    ورود به شبستان كه آخرين مرحله دعوت بـراي        
   )۴ر يتصو ( .شبستان است ختم مي شوند

  

 فضاي ورودي مسجد با پيش طاق مقرنس كاري .٣ر يتصو  
  شده دعوت رسمي تر از ناظر بعمل مي آورد

راهروهاي اوريب وار گرد گنبد خانه نقش هدايت : ٤ر يتصو  
  مي نمايند را ايفاء) گنبد خانه ( كننده به فضاي اصلي 

  

  ها ها و نوشتهكتيبه. ۳-۶
تـوان قائـل شـد      از جمله عظمتي كه براي مسجد شيخ لطف اهللا مي         

هاي زيبـاي موجـود در مـسجد اسـت كـه توسـط هنرمنـدان                كتيبه
خطاطي چون عليرضا عباسي، استاد حسين بنا و باقر بنا انجام شـده             

   .است
هاي مسجد شـيخ آن چنـان عظـيم اسـت كـه عظمـت               نقش كتيبه 

وان بيشتر به واسطة كاشيكاري داخل و       ت مي مسجد شيخ لطف اهللا را    
  .هاي زيباي آن دانستخارج و كتيبه
هاي مسجد شيخ، مي توان به كتيبه هـاي         ها و نوشته  از جمله كتيبه  
  :ذيل اشاره نمود

دو كتيبه در بخش فوقاني داخل شبستان مسجد كه كتيبه اول            -١ 
دوم در زير   هاي مشبك حدفاصل تا زيرگنبد و كتيبه        در باالي پنجره  

هاي مشبك اطراف گنبد است و هر دو با خط ثلث بـا كاشـي               پنجره
سفيد معرق بر زمينه كاشي الجوردي ارائه شده كه شـامل آيـاتي از              

   ).۵ر يتصو ( .قرآن مجيد است
    هــاي لــوزي شــكل در گوشــه هــاي داخلــي مــسجد زيــر  كتيبــه-٢

 زمينـه   هاي دوم مطرح شده در بند يك كه با كاشي مشكي بر           كتيبه
هايي نيز به خـط     كتيبه. سفيد، سوره هايي از قرآن نوشته شده است       

ثلث در چهارگوشه داخل مـسجد بـا كاشـي سـفيد ، زمينـة كاشـي                 
  ) شمال غربي و شرقي–جنوب غربي و شرقي . (الجوردي وجود دارد
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 كتيبه هاي حد فاصل دو پنجره مشبك شامل آياتي .٥ر يتصو  
  از قرآن كريم

 دو ضلع شرقي و غربي داخل گنبدخانه شامل اشعاري          هاي كتيبه -٣
 چهارده معصوم به خط ثلث با كاشي سـفيد          يمعربي مشتمل بر اسا   

هاي دو ضلع شمالي    دركتيبه. معرقي بر زمينه كاشي الجوردي است     
ها ذكر شـده    باقربنا نويسنده كتيبه   نام   وجنوبي مسجدشيخ لطف اهللا   

   )۶ر يتصو ( .است
  

داخل  هايده معصوم بر روي كتيبهاسامي چهار. ٦ر يتصو  
  گنبد خانه

   يريگهنتيج. ٧
با ظهور اسالم، انسانهاي مسلمان شده سعي نمودند تا در انجام دادن 
كارها براي رسيدن به كماالت انساني حركت نمايند و كارهاي خـود            

  . را اصيل و حكيمانه انجام دهند
هـاي معمـاري    معماران مسلمان نيز مانند سـاير مـسلمانان شـالوده         
هـاي روحـاني    مسلمانان را شكل دادنـد كـه در آن توجـه بـه جنبـه              

محيطي شاخص اصلي قلمداد شده است و بهترين و جاودانـه تـرين             
  . آثار آنها نيز در مساجد تجلي يافت

با توجه به تحقيق حاضر، از جمله رمز و رازهاي معمـاري مـسلمين              
 و عناصـر بناهـاي      كه برگرفته از فرهنگ اسـالمي يـوده و در اجـزاء           

تـوان  ساخته شده توسط معماران مسلمان نمود يافتـه اسـت را مـي            
ــي از     ــوان يك ــه عن ــست و آن را ب ــار دان ــوري معم ــدا مح ــش خ     نق

هاي معماري مسلمانان قلمداد نمود و پيرامون آن اين گونـه           شاخص
  :بيان نمود

معماران مسلمان سعي نموده تا همه محورها و اجزاي بنا را متوجـه             
محور اصلي و توجه به او نمايند و غيـر از او را بـه ورطـه فراموشـي                   

  ). ال اله اال اهللا ( بسپارند 
به منظور تجسم بخشيدن به اين امر واجـب، معمـاران مـسلمان در              
بناي مساجد تالش نموده تا با ايجاد مركزيـت در بنـا و پيونـد بـين                 

اسـتفاده از   فضاي بيروني و دروني به شكل فضايي دعوت كننده و با            
هاي متضمن آيات الهي در آثار معمـاري مـسلمين          ها و نوشته  كتيبه

  . همه توجهات را به سوي خداي واحد جلب نمايند
معماران مسلمان آثار معماري خود را با بهره گيـري از خـدامحوري             
آن چنان تنظيم نمودند كه وقتي انسان از محيط و فضاي ايـن آثـار               

ا در ساكن و بهره ور ايجاد مي نمايد كه هم           برد، اثر حالتي ر   بهره مي 
بدين . چون واسطه اي حضور خداي تبارك و تعالي را احساس نمايد          

اي گونه معماران مسلمان سعي نمودند تا از آثارشان به عنوان واسطه          
براي تعالي روحي و سير معنوي به سوي ملكـوت اعـالي خداونـدي              

  . بهره گيرند
ري از اعتقـادات اسـالمي همـه چيـز          معماران مسلمان بـا الهـام گيـ       

آثارشان را در راستاي توجه به او معطوف داشته است و بناهـا را بـه                
 سـوره   ١١٥هاي حق تعالي پيراستند تا مـصداق آيـه          مظاهري از آيه  

 پس به هر سوي روي كنيد –فاينما تولوا فثم وجه اهللا ( مباركه بقره 
  .  به نمايش درآورندرا در بناهايشان) ايد به سوي خدا روي آورده

 آثارشـان بـا  در حد بضاعت و توانـايي        مسلمان   انمعماربدين صورت   
رابطـه ميـان   و اسـت  ي و اصـلي  د كه خدا معمار اعلـ    نكنتصديق مي 

و عبادت در محور    رابطه اي مبتني بر تعظيم      معماري  و فضاي   معمار  
  ١. استخدا گرايي 

  
  

                                                           
مـصوب شـوراي    ) حكمـت معمـاري مـسلمين     (اين مقاله برگرفته از طرح پژوهـشي        

  .محترم پژوهشي دانشگاه تربيت مدرس است
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