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چکيده
مکتب و اندیشه اسالمی حامل پیام بندگی در محضر خالق هستی است .کشف حقیقت که آبشخور فطرت بوده و در
انس�ان نهادینه ش�ده است ،بستر کمال گرایی انسان را مهیا می کند .طرح مایة کمال گرایی را در هنر عبود ّیت می توان
جستجو کرد و هنرمند مسلمان اندیشة خویش را برای بیان این حقیقت به کار برده است .هنر و معماری اسالمی سعی
نموده اس�ت توس�ط هنرمندان دانش و بینش محور ،کشف صورت پدیده ها را به منصه ظهور گذارد و خالق ّیت هنری
را در تروی�ج اندیش�ه م�ادی و معنوی به کارگیرد .هدف از این پژوهش ،تمرکز بخش�یدن ب�ه نیروها و امکانات موجود
برای تبلیغ اندیش�ة عینی و عملی هنر معنوی اس�ت که در معماری مس�جد توسط معماران به منصة ظهور رسیده است.
روش تحقی�ق ،توصیف�ی -تحلیلی اس�ت و ب�ا مطالعة منابع کتابخانه ای و میدانی اطالعات گردآوری ش�ده ،بررس�ی و
تحلیل گرديده است .نتیجه پژوهش نشان ميدهد که بهره مندی از ویژگیهای معنایی برای ط ّراحی معماری مسجد
در پیام رسانی توحیدی مؤ ّثر است و بستر مناسبی را برای ادراک مخاطب و تبلیغ اندیشة معنوی مه ّیا ميسازد.

ابزارهای پیام رسانی معنوی در معماری مسجد با تأکید بر نقش ایدئولوژی اسالمی
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مقدّمه
حاصل قرنها تجربة پیش��ینیان و بزرگان هنر ،یادگارهایی است که
امروزه از آن با عنوان معماری اسالمی یاد میشود .معماریای که ریشه و
آبشخور ایدئولوژی توحیدی را بازنمایی کرده و در آن ارزشهای مادی و
معنوی تجلّی یافته است .این ارزشها که رابطه مستقیمی با ویژگی فطری
و نیز حقیقتطلبی هنرمند دارد ،دس��ت یابی به کمالگرایی را در وجود
مهیا خواهد نمود .بازتعریفی از واژه هنر در ادبیات فارسی
آدمی متبل ّور و ّ
و استعمال آن در فرهنگهای دیگر ضرورتی است که در شناخت مفاهیم
و ارزشها بتوان جایگاه اثر هنری و هنرمند را درک نمود .ش��ناخت واژة
تبلیغ و نقش هنر در انتقال اندیشههای دینی ،بررسی اجمالی از پیامرسانی
مهیا میسازد و هنرمند نیز در انتقال این اندیشهها ابزاری را به کار
هنری را ّ
میبندد تا بیان خویش را به ظهور گذارد.
ماهیت صور ،نقش هنرمند را در زمینهسازی برای تبلیغ
شناختی از ّ
و بهرهگیری در پیامرسانی بهدنبال خواهد داشت .همچنین ،جهانبینی
هنرمند اسالمشناس ،که در عرضة معرفت به نظام هستی به کشف و نیز
فعاليت هنري را در حوزة افعال و
ابداع اثر دس��ت می یابد ،معناي دقيق ّ
معماری اسالمی زمینهسازی کرد.
پیادهسازی مکتب معماری اسالمی و اجرای الگویی برای مکان عبادت
در قرون متمادی ،واجد ارزش و خواس��ت معماران بوده است .طرحریزی
معماری فضای مسجد که مبتنی الگوسازی پیامبر است ،بهمنزلة ورود به
مکان عبادی و ارتباط با خداوند اس��ت .این امر مستلزم آشنایی معماران
با ویژگیهای فطری اس��ت که در طرح مایه و پیریزی ساختار معماری
مسجد مؤثّر بوده است.
قابلیتهای معنایی در معماری ،انتقال مفهوم و بیان را
بهرهگی��ری از ّ
بهدنبال دارد و ش��ناخت عناصر سازنده در معماری مسجد موجب شده
تا انتقال پیام معمار و نیز تبلیغ وی از اندیش��ه دینی را در قالب صورت
باطنی هنر به منصة ظهور گذارد .ابزارهای پیامرسان در معماری مسجد،
نقش تبلیغی هنر اسالمی را پر رنگتر نموده و جایگاه محتوا و معنایی آثار
معماری ایرانی را در تبیین ایدئولوژی هنر و فرهنگ اسالمی چه در جزء و
یا کل آن تعیین کرده است .بدین منظور آشنایی با هندسة فضا ،تأثیر نور،
افیت فضا در معماری
نقش نماد و رمز ،جایگاه عناصر طبیعی ،خلوص و ش ّف ّ
مس��جد مورد واکاوی قرار خواهد گرفت .چنین رویکردی مجموعهای از
جنبههای تحقیق پیرامون فضای عبادی را در معماری اس�لامی تبیین
مینماید.
 .1هنر و پیام حقیقتطلبی
هنر همانند علم و دیگر خواص ویژة وجودی انسان ،وابسته به فطرت و
حس
نشأت گرفته از خمیره اوست .دانشمندان روانشناس برای انسان پنج ّ
حس خدمتگزاری،
حس اخالقیّ ،
حس حقیقتجوییّ ،
را برشمردهاندّ :
حس مذهبی (رهبر .)107 :1371،در
یا
خداجویی
حس
ّ
حس زیبایی و ّ
ّ
حس حقیقتجویی و خداجویی که ارتباط تنگاتنگ با ترویج
این بی��ن ّ
اندیشه و هنر دینی دارد ،نقش مؤثّری را ایفا میکند.
انسان بهدنبال حقیقتجویی است ،زیرا فطرت او اقتضای این حقیقت
را دارد .درک حقیقت اش��یا و دانایی نس��بت به آن مقولهای است که با
جهانبینی اسالمی و تبلیغ این اندیشه ارتباط تنگاتنگ داشته است .در
حس کاوش مطرح
حس حقیقتجویی یا ّ
حس به نام ّ
روانشناسی نیز این ّ
میشود .گرایش به تسلّط بر نفس و آنچه که
مالکیت نفس میدانیم ،از
ّ
مفاهیم اخالق فردی اس��ت و سرمنشأ کشف پدیدهها و تح ّول در انسان
خواهد بود.
در حوزة هنر ،زمانی به حقیقت پدیدهها و نیز محصول اندیشه نزدیک
یش��ویم که نگرش هنرمند به جهان هس��تی ،با سرشت آدمی آمیخته

وضعیتی فعل هنرمند در مسیر کمالگرایی و
باش��د .در واقع ،در چنین
ّ
عمل او نیز بازتابی از حقیقت فطری را نش��ان خواهد داد .آثار معماری
قرون ا ّولیة اسالمی در عین سادگی ،نمایانگر همین حقیقت فطری بوده و
در دورههای بعد صورت و معنای نهفته در آثار ،این جنبه را تأکید و نمایان
کرده است .ابنیة ساخته شده با مبانی توحیدی ،مبلّغ حقیقت آشکاری
شدند که هر هنرمند ژرفنگر را بر آن میدارد تا در این وادی ،بیان اندیشه
را با ت ّوسل به ضمیرآگاه خویش به سمت معرفت الی اهلل سوق دهد.
اهمیت دارد که اس�لام دینی است که نه
درک این مطلب فوقالعاده ّ
فقط شریعتی دارد که انسان باید مطابق آن زندگی کند ،بلکه س ّنت فکری
گستردهای نیز دارد که اندیشة انسان را هدایت میکند (نصر 1373 ،ص
 .)127انسان مرکب از حقیقت خاکی و حقیقت ملکوتی است (فاذا سویته
انس��انیت او در بندگی است .معیار این
و نفخت فیه من روحی)،چرا که
ّ
قابلیتهای نفسانی است .چنانکه قرآن میان
بندگی شناخت از خود و ّ
یافتن خود و یافتن خدا ،تالزم قائل اس��ت (وال تکونوا کالذین نس��وا اهلل
فانسیهم انفسهم) .قرآن میفرماید :فقط کسانی خود را یافتهاند که خدا
را یافته باشند و کسانی که خدا را یافتهاند خودشان را یافتهاند (من عرف
نفس��ه عرف ربه و متقابال :من عرف ربه عرف نفس��ه) ( مطهری:1369 ،
.)165
گرایش دینی و احساس مذهبی ،یک گرایش غریزی است نه مخلوق
اراده و تف ّکر بش��ر ،گرچه اراده و تف ّکر بشر ،در آن بهشدت دخالت داشته
و حتّی تعیین کنن��ده بوده است(ش��ریعتی .)36 :1381 ،بنابراین برای
دس��ت یابی به هنر حقیقتمحور با شناخت تواناییهای نهادینه شده در
مهیا
وجود انسان ،تحقق رسالت بنده در مقابل معبود ،عالیترین سطح را ّ
میسازد .چنین رویکرد حقیقی ،در هنر معماری اسالمی تبلور یافته است
و بازخوانی میراث گذشتگان به جوهرة معنوی آنها شاهدی بر این مدعا
خواهد بود .بناهایی که بدون اش��اره به نام و نشان معمار ،عالیق فردی و
تعلّقات گروه��ی او به وجودی واالتر داللت دارند ،به معنای واقعی کلمه
میتوانند با مخاطب خویش ارتباط برقرار نمایند .ارتباطی که امروزه از آثار
معماری ایران دریافت و مشاهده مینماییم ،حاصل معنویّت پنهانی است
که معمار به طور ناخودآگاه در معماری خویش به ودیعه گذارده است .این
اصل یکی از کارآمدترین آموزههای معماری اسالمی است .برمبنای این
توجه نماید ،به آوای
اصل ،معمار به جای آنکه به خواستههای مخاطبان ّ
ضمیر باطنی خویش گوش جان میسپارد و اثر معماری چون منطبق بر
فطرت پاک انسانی الهی است ،در دل هرصاحب دلی نفوذ و او را به مقام
تسلیم راهنمایی میکند (مهدوینژاد.)62 :1383،
 .2هنر و تبلیغ
کلمة هنر در ادبیات فارسی قدیم نه به معنای خاص و امروزی آن ،بلکه
به معنای عام ،ریشه در همان معنای قدیم دارد و عبارت است از :نیکی،
پاکی ،فضیلت ،شجاعت ،دانش ،تقوی و به طور کلی کماالت خاص انسانی.
این واژه در معنای معادل و مترادف با فن و صناعت نیز استعمال شده
توجه به معنای پیشین هنر ،این واژه در معنای وسیعتر از معنای
است .با ّ
امروزین آن اس��ت ،زیرا هم به معنی فضائل انسانی است و هم به معنای
خاص آن که صناعت است .در زبان التین واژه « »artرا استعمال کردهاند
و در زب��ان عربی ،واژه «صنع» و به معنای ایجاد ارادی چیزی اس��ت که
مسبوق به عدم است و با حسن و زیبایی همراه است.
هنر،
الهیون ،جلوهگاه ابداع
خالقیت و ابداع نفس و به تعبیر م ّوحدان و ّ
ّ
خالقیت ربوبی اس��ت و باید آن را از مختّصات انس��ان برشمرد (رهبر،
و
ّ
.)108 :1371
ا ّما در حوزه تبلیغ ،اهل فن اینگونه بیان میدارند :تبلیغ در مفهوم کلی،
رساندن پیام به دیگران از طریق برقراری ارتباط به منظور ایجاد دگرگونی

در بینش و رفتار شخص است .تبلیغ بر سه عنصر اصلی پیام دهنده ،پیام
گیرنده و محتوای پیام مبتنی است .برخی از تحلیلگران این رشته ،ابزار
تبلیغ و برخی دیگر هدف را جزء عناصر تبلیغ دانستهاند (پیشین.)80 :
تبلیغ به استعدادهای هنری مرتبط است .هنر ابزاری برای بیان و تبلیغ
دارد .بیان لسانی و ترویج صورت یا تصویر مهمترین ابزارهای تبلیغ هستند.
اگر هنرمند با س��خن و یا با صورتگ��ری اثری تبلیغ میکند ،باید فکر و
اندیشهای که از آن تعبیر میکند و آهنگی که بدان متّصف است و سیاق و
عبارتی که در آن قرار میگیرد ،دارای قدرت الهام بخش باشد.
از این منظر ،هنری که آموزههای اصیل ،معنوی و الهی را در خود به
ودیعه گذاش��ته ارزشمند است و میتوان آن را هنر حقیقی دانست .در
هنر معنوی ،اصل ،اعتقاد و احساس مبلّغ هنرمند است (پیشین.)146 :
از اینرو در روایات اس�لامی آمده است :کونوا دعاه للناس بغیر السنتکم.
محصول نهایی چنین بینشی آن است که در تبلیغ و پیامرسانی معنوی
میتوان از هر وسیلهای که شناخت مردم را کاملتر میکند ،استفاده کرد.

 .4نقش معماری مسجد در پیامرسانی بندگی
در ق��رآن کریم ،خداوند متعال به این موضوع اش��اره میکند که جن
و انس را تنها برای آن آفریدهام که مرا س��تایش کنند ،ما خلقت الجن و
االنس اال لیعبدون (سوره ذاریات ،آیه  .)56هنر ساحتّی دارد که انسان را از
انفعال نفسانی خارج و او را به طبیعت حقیقی خود یعنی بندگی رهنمون
میسازد.
متعددی از کالم خداوند ،فرمان به س��تایش و ذکر نام خداوند
آیات
در
ّ
آمده اس��ت؛ همچون :فی بیوت اذن اهلل ان ترفع و یذکر فیها اسمه (سوره
نور ،آیه .)36از قدیمترین ایام ،مردم در خانههایی که خدا دستور داد تا آنها
را برآورند و در آنها از نام او یاد کنند ،گرد آمدند .همة پرس��تشگاهها یا
نمازخانهها ،که جایگاه حصول اتّحاد میان برکت آسمانی و اشتیاق زمینی از
قدسیت آنها
طریق اقامه آداب و مراسم دینی هستند ،خصایصی دارند که
ّ
را منعکس میکنند .ممکن است این ساختمانها ،بسیار ساده و بیپیرایه
برای استفاده روستاییان و یا بناهای بزرگ و ظریفی برای عبادت شهرنشینان
باشند .در هر دو حالت ،شکل پرستشگاه و عناصر سازندة آن معانی نمادینی
دارد که جزئی از محیط دینی را تشکیل میدهد و نقشی اساسی در آیینها
ایفا میکند (نصر« .)63 :1387 ،در واقع معماری به نوعی با مرگ نیز مرتیط
است .عناصر معماری در تمام فرهنگهایی که واجد هنر معماری هستند،
جنبة نمادین دارد .از این رو ،برآوردن نیازهای دنیوی و طبیعی انس��ان و
بهرهمندی بهینه و بهصرفه از همة امکانات طبیعی موجود ،مقصود اصلی
معمار نیست» (بهشتی.)89:1389،
نگاه معمار مسلمان در ایجاد و برپایی اثر معنوی ،بر نظام اعتقادی او
نهادینه شده است ،به گونهای که با کشف حقایق هستی ،در پی نمود و
بیان معرفت خویش از طریق افعال و رفتار است تا مسیر دست یابی به مبدأ
هستی را هموارتر نماید.
اگر انس��انها بخواهند داراي همت فعال و خالق باشند و با اين همت
دست به آفرينش هنري بزنند ،چارهاي ندارند جز اين كه از مبدأ هنر كه
پيامبر است و بر آس��تانة هنرنمايي حق نشسته ،استمداد كنند و ياري
جوين��د .در نگاه ابن عربي ،اثري كه بهعنوان اثر هنري پديد ميآيد ،ولي
صاحب اثر براي پديد آمدن آن از نفس پيامبر و سخن او مدد نگرفته باشد،
يعني از برجستهترين و نمايانترين هنرمند پيروي نكرده باشد ،در واقع
اين اثر نبايد اثر هنري به شمار آيد (حكمت.)258 :1384 ،
رسول اکرم (صلوات اهلل علیه) ،اندیشه فضای معنوی و عبادت بندگان
در مکان��ی تعیین یافته را در معماری مس��جد پیری��زی نمود .برپایی
مسجد ،اوج بینش و دانش پیامبر در شناخت از هندسه و فضا ،تناسبات،
مصالح ،ایستایی و در مجموع نگرش فطری به فضا است که در معماری
مسجدالنبی به منصة ظهور رسید.
پیامبر ،مهندسی نظام عبادت را در مسجد طرحریزی کرد .مسجد را
طراحی نمود تا آدمی فارغ از فضای
بیپیرایه و در عین سادگی و صالبت ّ
فکری عالم ما ّده و محسوس ،خویشتن را در پیشگاه حضرت جل و اعال
حاضر ببیند و دل و زبان را پاک و مطهر سازد و به عالم باال نزدیک شود.
ایشان ،مسجد را مکانی برای اجتماع و الگویی قرار دادند که هیچ کس از
دیگ��ری برتری ندارد و منش فکری را در دعوت به تقوا نهادینه کردند و
آن را مالک قرب و نزدیکی به درگاه پروردگار معرفی نمودند (ان اکرمکم
فعالیتهای
عنداهلل اتقیکم) .معماری مسجد برای یکی از برجستهترین ّ
ذهنی انس��ان یعنی نیایش او به درگاه خداوند متعال است .در این حال
ذهنیت
نیایش و مفاهیم مرتبط با آن از قدرتی برخوردار است که میتواندّ ،
ذهنیتی بر اساس چنان مفاهیمی با برکت شکل
معمار را معماری کند .اگر ّ
گیرد ،آنچه از آن تراوش کند و عینیت یابد ،نه تنها مس��جد که هر اثر

ابزارهای پیام رسانی معنوی در معماری مسجد با تأکید بر نقش ایدئولوژی اسالمی

 .3هنرمند و صورت معنوی
در همة عالم و در ميان مخلوقات خداوند متعال ،تنها انسان است كه
هم صنع و هنر خداوند است و هم خود صانع و هنرمند است؛ زيرا به
خالقيت و كاشف بودن كه به
صورت خدا آفريده شده است .اين قدرت
ّ
او عطا شده ،براي آن است كه بتواند راه كمال را بپيمايد .ويژگي آدمي
اس��ت كه با هنر خويش در طريق معرفت اهلل هنرنمايي كند (حكمت،
 .)212 :1384دكتر غالمرضا اعواني در باب هنر انس��ان كه ظهور صور
علمي و قوة آفرينندگي اوس��ت ،چنين ميگويد« :از ديدگاه عرفاني و
ديني ،انس��ان هنرمند است ،زيرا بر صورت خداوند خلق شده است .بر
صورت خدا خلق شدن ،بدين معناست كه او مظهر اسماء و صفات الهي
است و همه اس��ماء و حقايق اسماء و صفات الهي ،در انسان به صورت
اجمالي و لفي موجود است  ...انسان داراي نفخه روح الهي است و نفخت
فيه من روحي داللت بر همين معنا دارد .بر همين اساس ،اثر و هنر او
نيز ميبايست در مسير تجلي حقيقت نظام آفرينش به كشف و خالقيت
بپردازد» (پیشین.)213 :
آنچه در قرآن كريم دربارة خلقت انسان آمده ،دال بر اين است كه
خدا انسان را از خاك يا گل آفريد و از روح خود در او دميد .شايد مراد
جامعيت انسان اين باشد كه آدمي مجموعه و آميزهاي از خاك و خدا
از
ّ
اس��ت (پیشین .)216 :از این رو ،دریافت مفاهیم معنوی نیازمند تعالی
دو سویة فیزیکی و متافیزیکی در عالم هستی است .چنین آموزههایی
برای هنرمند مؤمن ،سرآمد حرکتهای حکیمانه را پایهریزی میکند و
تخیل و تعقّل در پی بهرهگیری از ظاهر و باطن پدیدههای
او را ب��ا قوة ّ
مادی وامیدارد .انس��ان ،ق��درت صورتگری دارد و این نظام کش��ف
صور را خداوند در انس��ان حقیقتجو نهادینه کرده است .او قادر است
تا پیونددهندة آن نفخه و نیز زمینهس��از هنر وحدتآفرینی باش��د که
محصول اثر و بنایی است که آینهای از حکمت معنوی را تجلّی نموده
و در خود به ودیعه گذارده و اثر هنری خالق را به منصه ظهور رسانده
است.
در همین خص��وص ،ابن عربي از حکمای اس�لامی ،همواره متذكر
ميشود كه خدا آدم را به صورت خويش آفريده است .پس اگر خداوند،
خالق است انس��ان نيز ميتواند خالق باشد ،نه خالق اشيا و پديدههاي
آفرينش ك��ه در مقام خال��ق و موجد (صورت  ها) ميتوان��د قرارگيرد.
چنانچ��ه «اصل هنر را نیز ق��درت ابداع صور دانس��تهاند .آنچه بر ما
حکمفرماس��ت فقط تخیل و صور و خیال تنها ث��روت و مایه هنرمند
اس��ت» (رهبر .)110 :1371 ،حوزة خلق صورت در انس��ان محدود به
صوري اس��ت كه بتواند آن صور را به كمال رساند و روح متناسب را در

آنها بدمد (حكمت.)224 :1384 ،
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دیگری که باشد ،مبارک و خجسته خواهد بود (اوليا.)51 :1376 ،
از این رو ،معماري ،بازتاب انديش��ه ،جهانبيني و به طور كلي بينش
آدمي اس��ت و مضامين ملهم از بينش او را منعكس ميس��ازد .اگر ذهن
انسان متذ ّكر به ذكر و نام خدا و پیامبر باشد ،بيان معماري او نيز ميتواند
متوجه مفاهيم
خود وس��يلهاي براي ذكر باش��د و انس��ان غفل��تزده را ّ
برجستهاي سازد كه او را در طي طريق زندگاني دنيوي و اخروي دليل و
راهنما شوند (پیشین.)47 :
محصول این بینش ،مقام و منزلتی اس��ت ک��ه خداوند در برپایی و یا
احیای مسجد به مؤمنان بشارت داده و این عمل را منحصر به انسانهای
با ایمان دانسته است و آنها را هدایت یافتگان معرفی میکند؛ انما یعمر
مساجد اهلل من ءامن باهلل و الیوم االخر واقام الصاله وءاتی الزکوه و لم یخش
اال اهلل فعسی اولئک ان یکونوا من المهتدین (سورة مبارکه توبه ،آیه.)18

فصلنامه علمي ـ پژوهشي
شماره ششم زمستان 1390

 .5تحلیلی بر ابزارهای پیامرسانی در معماری مسجد
آن چه آمد نگرش و ادراکی است که هنرمند مؤمن از آن برای ترویج
حقیقت هستی بهرهگرفته است .تجلّی چنین اندیشهای ،در عمل و رفتار
معمار و برقراری رابطه ظاهر و باطن معماری نمود یافته است.
رویکرد هنر اس�لامی ،بهرهگیری از صفاتی ممتاز و گوناگون است که
ضمن جامع و کامل بودن حامل پیامی فطری باشد .از این منظر ،حقیقت
قابلیتهای معنایی ،مفهومی و رمزی
ظاهر و باطن اشیا و نمودی که در ّ
مهیا ساخته
رسانی
برای
را
ابزاری
عناصر سازندة معماری نهفته است،
پیام
ّ
است ،ادراک چنین نگرش را نمیتوان به معنای جامع و اکمل جنبههای
تعریفی در معماری اسالمی متص ّور شد  .چرا که معماری اسالمی شامل
جنبههای مختلف است که هر یک بیانگر خصیصهای است .نظریّههای
متف��اوت و تقلیلگرایان��های نیز در این وادی وج��ود دارد .این رویکرد با
برخوردی نشانهشناسانه به اجمال اشاراتی به انتقال مضامین اسالمی دارد.
به همین دلیل ،این هنر در خدمت تعالیم اس�لامی و ارشاد مردم است،
ضمن آنکه اصل توحید و وحدت در هنر اسالمی را محتوا قرار میدهد.
 .1-5نقش هندسه در پیامرسانی

44

قد جعل اهلل لكل شيء قدرا :بيترديد خداوند براي هر چيزي اندازهاي
قرار داده است (سورة مبارکه طالق ،آیه.)3
هندس��ه در علوم اس�لامي ،پيوند تنگاتنگي با مفهوم «قدر» در قرآن
دارد .مهندسي در ساحت هنر اسالمي بازآفرينندة صور عالم مثال در دو
بعد تجريدي و مادي اس��ت .بعد تجريدي ،خود را در صور انتزاعي نشان
ميدهد و بعد مادي در قالب معماري نمادی از معناست که ظهور مي كند
(بلخاري.)393 :1388 ،
 .1-1-5هندس��ه و تناسب :عالم ،تجلّی صفات خداوند است و صفات
تبعیت مجال
بیشماری برای مقام حضرت رب بیان شده است .بنا به اصل ّ
از متجلّی ،جهان عالمی سراسر نور ،زیبایی و تناسب است (پیشین.)395 :
بهرهگیری از تناسب و هندسه ،راهی برای حضور نماد و معنا است و ایجاد
اثری ماندگارکه منبعث از جهانبینی توحیدی است .محصول آن میتواند
معمار معناگرا را به مقصد رهنمون سازد.
 .2-1-5هندسه و نظم :تجلّی الیتناهی وحدت در نظم هندسی خود
را نمودار میس��ازد .آنچه وحدت را به کثرت مبدل میسازد ،وجود قدر
ماهیت معنوی عالم ،در قالبی که سراسر
و توازن (تقارن و تناسب) استّ .
نظم و زیبایی است ،میتواند تمثیل یابد .بنابراین نظم هندسی میتواند به
عنوان عاملی وحدت بخش ،وحدت را در عین کثرت نمودار کند (پیشین،
 397و .)398
مدور ،تنها شکلکامل از منظر
شکل
مرکزگرا:
هندسی
الگوی
.3-1-5
ّ
هنر اس�لامی دانسته شده اس��ت که قادر به بیان جالل خداوندی است.
غالباً بنایی که شکلی مدور و مرقدی مکعب شکل دارد ،دوگانگی آسمان

مجسم میکند .چنان که خانة کعبه در مکه ،مکعب عظمی از
و زمین را ّ
سنگ سیاه است و مرکز صحن بنا شده است .
استفاده از الگوی هندسی هماهنگ در اجزا و کلیات بنا ،در نمود بصری
وحدت و حضور خداوند -حضوری که در همه جا محسوس است -مؤثّر
است .همچنین استفاده از هندسة مرکزگرا ،در بیان بصری معنای وحدت
در کثرت و کثرت در وحدت مناسب است (.)jonsen,1996:169
توانایی و بهرهمندی از الگوی هندسی ،انگارهای را در ادارک آدمی فراهم
میسازد تا پیوند وجوه مادی و معنوی را محقّق سازد .چرا که «نیمی از
انسان ،آسمانی و نیمی دیگر زمینی ،نیمی ملکوتی است و نیمی خاکی
و همیش��ه این تضاد در کار است و انس��ان در نوسان است» ( مطهری،
.)107 :1369
در معماری مس��اجد ،فرم و ساختار بنا که بر حسب معیارهای س ّنتی
مذهبی س��اخته شدهاند ،معنایی کیهانی نهفته است .بدین گونه که در
تمامیت شکل بنا و نیز در اجزای معماری نظیر محراب ،پنجرهها ،بازشوها
ّ
و تاقنماها ،ش��کل چهارگوش در پایین و معموالً قوس��ی یا مد ّور در باال
بهکار برده شده است .این شکل در مساجد گنبددار بیشتر مشهود است.
در این بناها ،گنبد که ش��کل و حجمی مدور داش��ته است و نمودار تاق
آسمان و بیانگر مکان متعال است ،حالت تعالیگر شکل بنا را کامل میکند
(احمدی.)19 :1376 ،
 .2-5نور

معن��یاش آنگون��ه که گفتهان��د «ظاهر بنفس��ه و مظه��ر لغیره»
(معين )4836: 1360،است .نور در نظر نویسندگان و هنرمندان اسالمی
نمادی از وحدت الهی است .آنها معتقدند هنرمند مسلمان در انتقال ماده
باید از نوسان و ارتعاش نور بهره بگیرد (گروبه .)173: 1379 ،نور بهعنوان
مباني برآمده از تاريخ و فرهنگ ايران كه ريش��ه در آداب و سنن گذشته
دارد ،جايگاه ممتازي در هنر و معماري داش��ته اس��ت .نحوة حضور نور،
در پويا نمودن فضاي معماري ايراني مؤثّر است و آن را به عنوان یکی از
ابزارهای فهم فضا میتوان تلقی نمود« .نور در معماری نقشی دوگانه ایفا
میکند ،هم امکان مشاهده و رؤیت میدهد و هم خود به مثابه رکن سوم،
غمزههای هندس��ه و رنگ را به کمال میرساند .بدین وسیله مشارکتی
عظیم در شعر پایداری می یابد» (ندیمی.)98 :1385 ،
نور همانن��د رنگ ،بافت ،مصالح و تزیینها ب��ه فضا معنی میدهد و
قابلیتهای نور
احساس��ات انس��ان را به لحاظ روانی ترغیب میکند .از ّ
فیزیکی در انتقال پیام و ادراک فضا در موارد ذیل بهره گرفته شده است.
الف) نور ،نشانی از خالق،
ب) ایجاد تنوع و تداوم فضایی بوسیله نور،
ج) نور عاملی برای حس معنویت،
د) نور عاملی در تعیین مسیردهی،
هـ) تأکید بر موضع خاص بهواسطة نور،
و) تأکید بر وحدت فضا.
در فرهنگ اسالمی ،از نور به عنوان نماد حضرت احدی (سورة مبارکه
نور ،آیه ،)35پیامبر گرامی اس�لام (س��ورة مبارکه مائده ،آیه  ،)15کتاب
خدا (س��ورة مبارکه تغابن ،آیه  ،)8ایمان و رستگاری (سورة مبارکه بقره،
آیه ،)257هدایت (پیشین) ،بینایی (سورة مبارکه فاطر آیات 19و )20نام
برده شده است« .نور ،عمدهترین مشخصة معماری ایران است ،نه فقط به
مثابه عنصری مادی ،بل همچون نمادی از عقل الهی و همچنین وجود»
(اردالن و بختیار : 1380 ،م)
در فرهنگ و ادعیة اسالمی ،مضامین معنوی زیادی از صفات و اسمای
خداوند آورده ش��ده اس��ت که با تمس��ک و ذکر آنها حوزههای ذهنی
خالقیت او را تا
ظرفیت ادراک ،قدرت تف ّکر و
ّ
هنرمند را شفاف میسازد و ّ
بینهایت باال میبرد.

نتیجة بهرهگیری از مضامی��ن و نیز بازآفرینی مفاهیم برای مخاطب
بینش محور ،میتواند در موارد زیر تحقق یابد:
الف) جهانبینی توحیدی و آگاهی از حقیقت اس��ماء الحسنای خداوند،
همه ابعاد زندگی دنیوی و اخروی را دربر میگیرد.
عینیت مانند پوسته در ظاهر و هسته حقیقی در درون است.
ذهنیت و ّ
ب) ّ
ج) نحوة ادراک آدمی از پدیدة فیزیکی به متافیزیکی قادر اس��ت تا معنا،
مفهوم و اشاره را برای بیان هنری همراه داشته باشد؛ به عبارتی شکلگیری
اثر در عالم ماده ،به عالم معنا مربوط است.
د) مقیاس ،اندازه و تناسبات ،میتواند ابزاری برای بازآفرینی حقیقت پنهان
و یا نهان در صور باشد.
هـ) بیان از طریق مضامینی فرامادی ،تعالی می یابد.
 .3-5نماد و رمز

 .4-5بهرهگیری از عناصر طبیعت

از منظر جهانبینی اسالمی ،عناصر عالم خلقت و آنچه در طبیعت است،
آیات و نشانههای پروردگار هستند .آنچه از آیات و روایات قرآن و کالم
معصومان (صلواتاهلل علیه) در باب عالم طبیعت و نیز بهشت استنباط و
تفس��یر شده ،مفاهیمی عینی را در انتقال آن برای انسان اهل تدبّر مهیا
نموده اس��ت .فرموده است «وجنات تجری من تحت االنهار ،»...معماران
مس��لمان نیز به ش��کل مس��تقیم از آب ،گیاه و یا غیرمستقیم از طریق
تزیینها ،همواره به تفصیل س��عی به بازآفرینی یا تداعی عناصر بهشت
بر روی زمین داش��ته اند و در صورت و معماری مسجد نیز به شیوههای
متفاوت از آن بهره گرفتهاند .تداعی و اش��اره به عناصر طبیعی ،در حوزة
هنر و معماری ،انعکاس و پیامی از مفاهیم عالم معنوی را به منصه ظهور
گذاشته است.
معماری اس�لامی از نور و س��ایه ،از گرما و سرما ،از باد و خواص آن ،از
خاصی��ت خنککنندگی آن ،از خاک و جنبههای عایقکنندگی و
آب و
ّ
نیز جنبههای محافظتکنندهاش در مقابل سایر عناصر (آب ،باد ،آتش)
استفاده کاملی بهعمل میآورد.

ابزارهای پیام رسانی معنوی در معماری مسجد با تأکید بر نقش ایدئولوژی اسالمی

نماد يا َسمبل ،ابزاری برای بیان در جنبههای معنابخشی به حقیقت
است و در فرهنگ دهخدا ،ظاهر كننده و نماينده آمده است؛ همچنین،
چيزي كه به عنوان يا براي نمايش چيزي ديگر مورد استفاده قرار ميگيرد؛
یا موضوعي مادي كه موضوعي غير مادي را بنماياند و مفهومي كه معنايي
ماوراءطبيعي و معنوي را القا كند( نقيزاده .)21 :1379 ،نماد ،در معنای
رمز نیز آمده است« :ایماء ،اشاره به چیزی ،راز نهفته ،عالمت مخصوص که
از آن چیزی یا مطلبی درک شود» (عمید.)1056 :1381 ،
هنرمن��دان و معم��اران ب��ا بهرهگی��ری از نگرش به عال��م طبیعی و
خالقیت خویش را منطبق با فرهنگ ،آداب و سنن مذهبی
مابعدالطبیعی،
ّ
قابلیتهای افزایش
به مدد ابزار و مصالح بومی به منصه ظهور میرساندند ّ .
ادراک فضا و نمود عینی و یا ذهنی ،با ایجاد رمز و نماد در معماری بناها
محقّق شده است .مهمترین نمادهای مورد استفاده شامل ،رمز اعداد ،نمود
رنگها ،اشکال و صورتها در بناها است.
 .1-3-5اعداد :علم عدد در طبیعت حکمفرماست و در ت ّفکر اسالمی هر
عدد باطن و ذاتی دارد که از دیگری متمایزش میکند .این باطن ،تجسمی
از وحدت اس��ت که عدد را به طور مداوم به سرچشمه آن پیوند میدهد
(اردالن و بختی��ار .)25 :1380،بهرهگیری از اعداد مقدس نظیر  3،1،7یا
تعداد سورههای قرآن کریم یا حروف ابجد در بهکارگیری اجزا و عناصر
معماری اسالمی در ساخت فضا به وفور دیده میشود .نمونهای از کاربرد
علم اعداد را در مدرسه خان شیراز یا تزیینهای خطی در مسجد جامع
رحمانیت خدا طبق حروف ابجد) میتوان مالحظه نمود.
یزد (صفات
ّ
 .2-3-5اشکال و صورتها :معمار ایرانی در شکلسازی ،هنری را ابداع
کردند که اکنون پس از نگاه به آثار گذش��ته ،شاهد تأویل و تفسیرهای
گوناگون از مستشرقان و دانشمندان مسلمان هستیم .بهرهگیری از اشکال
مربع ،دایره ،ش��ش و هشت ضلعی و یا صور شمسه ،در معماری اسالمی
حامل پیام معنایی قوی است .رمز پرقدرت پیوند مربع ،بهعنوان سمبل
تشرف است
دین و دایره ،بهعنوان رمزآس��مان و سببس��از این تعالی و ّ
که همة هس��تی از یک حقیقت مشخّ ص ،ا ّما ناپیدا بهوجود آمده است و
به همان نیز برمیگردد (عرفان( )278 :1376 ،انا هلل و انا الیه راجعون).
متضمن
قاعده و طرح زیرین بناهای مسجد ،شکلی چهارگوش دارد که
ّ
اس��تحکام ،استقرار و ایستایی بنا و نمودار زمین است ،و با ساخت گنبد
که نماد آسمان است قداست عوالم متعال را نمودار میسازد .این ساختار
چهارگوش و دایره که نقطه اوج و فرود را با نهایت ترکیببندی در صورت
طراح است و تغییر نظام و مرتبه
بنا به عرضه گذاشته ،مبین تعالی اندیشه ّ
عالم مادی و ملکوتی یعنی گذار از زمین به آسمان و از نقص به کمال را
نشان میدهد (رحمان احمدی.)19 :1376،
از اشکال و صورتهای معماری ،بهرهگیری از منار در معماری مسجد به
عنوان یکی از ابزارهای تبلیغ شفاهی در دعوت به سوی فریضهای عبادی
توجه مخاطب و استقرار این
است .اذان نیز یکی از عوامل مؤثّر در جلب ّ

توجه و دعوت به س��وی نماز اس��ت« .همانگونه که دانشمندان
پیام در ّ
تبلیغ معتقدند :تکرار یک پیام از جمله عواملی است که در اقناع ،تصدیق و
ترغیب مخاطب تأثیر فراوان دارد» (رهبر .)1371:430 ،معماری اسالمی با
بهکارگیری منار به عنوان نماد و نشانهای معنوی در سیمای شهر اسالمی،
کوشیده است تا منادی و مبلّغی برای دعوت به انجام فریضهای توحیدی و
نیز شاخص و نشانی باشکوه از تبلور فن و تکنیک هنرمندان زبردست در
معرفی مکانی عبادی باشد.
 .3-3-5رنگها« :معمار مسلمان هرچند معنای بصری رنگ را پیش
چش��م دارد ،اما مفاهیم دیگری را در پس رنگ و رنگگذاری میجوید.
معمار مسلمان وحدت کامل فضا را با رنگهای متضادی که کنار هم قرار
میده��د ،پدید میآورد و این نوع کارکردن با رنگ را از جهانبینی خود
میگیرد» (عرفان .)279 :1376 ،حدیثی از پیامبر در نهجالفصاحه آمده
که خداوند بهشت را سفید آفریده است :ان اهلل تعالی خلق الجنه بیضاء و
احب شیء الی اهلل البیاض .پرفسور پوپ در خصوص رنگ چنین میگوید:
شدت
در اکثر دورههای اس�لامی ،رنگهای زنده و متنوع به آن اندازه از ّ
و هماهنگی رس��ید که هرگز مانند آن دیده نشد(پیشین .)279 ،در این
بین ،بهرهبرداری از رنگهای الجوردی و فیروزهای در جلوههای تزیینی
بناها باالخص کاشیکاری نمود بیشتری یافت .این رنگها که آدمی را به
بینهایت و به جهانی خیالی و دستنیافتنی میبرند ،فضایی توأم با آرامش
مهیا میس��ازند و بهعنوان ابزار پیامرس��ان در ادراک معنوی فضا مورد
را ّ
استفاده قرار میگیرند.

 .5-5انعکاس پیام خلوص و ش ّفاف ّیت

هنر معماری اس�لامی ،با بهرهگیری از تزیینه��ا و نور به گونهای که
س��طوح را مشبک نمایش دهد و از بار مادی آنها کاسته شود ،سعی در
سبکسازی و ش ّفاف کردن بنا داشته است(بورکهارت .)133 :1369 ،به
طور کلی ،معماران با ایجاد محیطی خالی در فضایی معنوی ،س��کوت و
خلوص را برای ایجاد آرامش پدید آوردهاند تا معنای بازگش��ت انسان به
درون برای ایجاد ارتباط با خالق ،بیشتر در فضای ش�� ّفاف عینیت یابد.
تبرک فضا ب��ه صفات جمالی و جاللی
آرایش فضا به اسماءالحس��نی و ّ
خداوند ،تبلیغ امامت و تأکید بر والیت ،تبلیغ احادیث و روایات معصومان
علیها س�لام و تأکید بر کالم توحی��دی از طریق انعکاس جلوههای هنر
تزیینی (کاش��یکاری) ،نمونههایی از هنر پیامرس��انی است که خلوص
معنوی را مهیا و در کالبد و س��یمای فضاها در معماری اسالمی -ایرانی
نمود یافته است.
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نتیجهگیری
تبلی��غ ،هر دو جنبة هنری و علمی را در بر میگیرد .اگر هنرمند معمار
بخواهد در مرحلة بیان اندیشهها و احساساها و نیز اثرگذاری آن به مخاطب
تمس��ک به معنویّت و
از طریق ارائة اثر ،جاودان و ماندگار باش��د ،باید با ّ
آشنایی با حقایق نظام آفرینش به کشف اثر دست یابد .لذا ،اگر انسان به
سوی ادارک مفاهیم جاودان الهی حرکت نماید یا کوشش کند آموزههای
معنوی را در بناهای خویش مورد استفاده قرار دهد ،بهصورت ناخودآگاه
تمامی نیازهای فیزیکی و مادی او نیز برطرف میش��ود .از این رو ،هنر و
معماری اسالمی ،تالش در جهت دست یابی به فطرت آدمی است که همانا
تقرب یافتن به کمال را در عمل و اندیشه پیریزی کرده است و رسیدن به
ّ
نظام توحیدی را از اصول برپایی هر اثر در رفتار و تبلیغ آن قرار میدهد.
آنچه از محصول معماری و پیام هنر اس�لامی دریافت میشود ،عرضة
تدبر به آموزههای دینی است .هنر او
اعتقاد و نگرش معمار و هنرمند اهل ّ
مبلغ این حقیقت آشکار است که نظام مادی و معنوی همسو و همراستا
ّ
در تعالی اندیشة وحدتآفرین در جامعة اسالمی سیر نموده است.
توجه به جنبههای باطنی
در بینش اسالمی ،عالوه بر جنبههای ظاهری ّ
اهمیت دارد .شناخت از حقیقت اشیاء و پدیدهها ،همان
پدیدههای عالم ّ
آگاهی از معنای مستتر در پس کالبد بوده و فرم ،محتوا و پیام جنبههایی
است که چون وحدت در کثرت ،روایت باری تعالی را دارد .در حوزة هنر
و معماری اسالمی آشنایی با مبانی تف ّکر و اندیشة اسالمی در کشف اثر
هنری نقش مؤثّر ایفا ک��رده و طرحمایة آن بازخورد جنبههای صوری و
معنایی را نیز طلب میکند .به همین منظور ابزارهای پیامرسانی معنوی در
معماری اسالمی باعث افزایش توان فهم و درک مخاطب از فضای معماری
تقرب او را به جنبههای توحیدی مهیا خواهد نمود.
میگردد و ّ
نسبت بین ظاهر و باطن یا صورت و معنا الزمة برپایی اثر معماری است و
از وجوه وحدت آفرین در معماری اسالمی محسوب میگردد .بهرهگیری از
تبلیغ و پیامرسانی ،ابزاری اثربخش در تبیین این نسبت است و در ادراک
مخاطب و نیز آشکارس��اختن حقیقت و صورت باطنی اشیا مؤثّر و جزء
الینفک معماری اسالمی است.
آثار معماری و ابنیة تاریخی و نیز آثار دینی نمایانگر و مبلغ احساس عمیق
و اندیشة متعالی است که از اعماق وجود هنرمند مؤمن سرچشمه گرفته
و حرکتهای عظیم در آثار هنری نسلهای بعدی را پیریزی نموده است.
بررسی آثار چنین مینمایاند که تنگناهای جهان مادی دایرة محدودی از
هنر را ایجاب میکند ،در حالیکه عالم نامتناهی معنویت ،آثار نامحدودی
را متناسب با فضای معنوی ،روحانی و ملکوتی آن را در بر خواهد داشت.
تبلیغ و پیام رس��انی در هنر و معماری اسالمی با هدفگذاری حقیقی و
فطری ،تنها گزاره را توحید معرفی میکند .در پایان به این نکته باید اشاره
داش��ت که ،پدیدة عصر مدرن در حوزة هنر ،پیادهس��ازی نظام خیالی و
اندیشة ماتریالیستی را تبلیغ میکند .در حالی که معماری و هنر اسالمی
در پی کشف آهنگ آفرینش و تجلّی نظام توحیدی است.
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