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 :چکیده

اسـماءالهی   ۀهمـ ، اگرعرفان را به معناي شناخت ودریافت شهودي خدا واسماءوصفات او بدانیم

زیبـائی وآفریننـدگی   ، طورخاص با هنره بجمیل باريءو، بدیع، خالق، طورعام و برخی مانندمصوره ب

رنـگ نورکـه   زیرا ذات مجـرد بـی  ، کثرت دروحدت استترین تمثیل تجلی نمادین »رنگ«.پیوند دارد

یابـد  رنـگ تعـین مـی   ا ب، تعین ماديبدون یابد ونوربا رنگ تجسم می، خود نماد کامل وحدت است

  .شوداملی براي ظهور ومحل رویت آن میوع

بـا یکـی ازاحـواالت     رابطـه و داراي تمثیلی خاص، ی داشته وهررنگئکیمیا ۀجنب، ها درهنررنگ

نمـاد  ، رنگ سفید :عنوان مثالبه، کندنورورنگ نموددیگري پیدا می، درهنراسالمی.است درونی انسان

نمـاد اصـل تعـالی    ، رنـگ سـیاه  .هاستوجود مطلق وگواهی بروحدت درکثرت است که جامع رنگ

ـ        پربســامد  ةهاوگسـتر کعبـه تناسـب دارد ومجمـع رنـگ     ۀودسـت نایـافتنی اسـت کـه بـا رنـگ خان

ـ دنبال الهام از مفاهیم کالم الهـی و روا ه معماري اسالمیب.ستها مفهوم فضـاي  تـا  ی درتـالش اسـت   ئ

اشکال و رنگ، د ونقوشخلق کند که عالم ملکوت و ناسوت را به هم قرین سازرا روحانی واحدي 

بارزي براي القاي معانی پنهان هستند و مخاطب ازطریق حضوردرفضاي معمـاري بـه درك    ۀها نشان

  .شودآن معانی نایل میشهودي

کـارکرد بازتـاب وجـود    گی وچگـون ، رددگرائه میااصلی این پژوهشکه به روش تحلیلی ۀدغدغ

سـعی دارد تـا    اسالمیرسد هنرو معماريبه نظرمی .ها وترکیبات آنهادرهنر ومعماري ایرانیاسترنگ

انوار واصوات و بـه تعبیـري معنـا را درصـورت متجلـی      ، هافرم، هاالي رنگ احدیت خداوند را البه

 .سازد

  .تجلی حق، نماد رنگ، نور، معماري اسالمی، هنر اسالمی: ها کلید واژه

                                                 
  )دکتري رساله از برگرفته( *

  .nasiri.m@ut.ac.irعضو هیات علمی دانشگاه تهران، دانشکده معارف و اندیشه اسالمی -1

  ali412003@yahoo.comتهران.شهید رجائی دبیردانشگاه تربیت عضو هیات علمی  -2

  faribaahmadyopt@yahoo.com. مذاهب و انیاد دانشگاهی اسالم عرفان و تصوف رشتهي دانشجو -3



 

  

  

  پیشگفتار

جمیل است وعارف درزمین و آسمان و در ودیواروسنگ وخشت وگنبد وگلدسـته  هنر ذکرجمال

هـا از  رنـگ ، بیند و دراین میـان خداوند را میونورزیبائی  ءوآب و محراب وخالصه در هرذره وشی

ترین نمادهائی هستند که زیبائی وجمال خداونـد تبـارك وتعـالی را درهزارطـرح     زیباترین وشاخص

عرفان و عشق رنگارنگ و پرنقش و نگارخود را بـه  ، عمارو هنرمند مسلماندهند و مونقش نشان می

  آورد دهد و هرسنگ و خشتی را به صدا درمیزبان هزاررنگ و نور جلوه می

  )ترجیع بند.دیوان هاتف اصفهانی(که یکی هست و هیچ نیست جز اووحده الاله االهو

 و ذکر زبان عارف درنگاه به زمین و آسمان این است که 
 

ــرون آمــدي کــه مــن  ــا صــدهزار جلــوه ب  ب
  

 وراتــ بــا صــدهزار چشــم تماشــا کــنم       
 

 )10غزل شماره ، غزلیات فروغیبسطامی(  
 

چگونه این زمین سرد وتاریک و بـی  ، اگرنشانی از آن جلوه عرشی نبود، به راستی اگر رنگ نبود

  !کردیم؟رنگ و بو را در این عمر دراز تحمل می

سازد گر می رنگین کمان را جلوه، بعد از باریدن باران، درآسمان .کند می ظهوراینجاست که رنگ 

کندتا قفس فـراق و هجـران   آمیزي میرنگ، و درزمین هر دار ودرخت و هرسنگ و کوه را به رنگی

، نیز هرچه را کـه در دسـت دارد  هنرمند مسلمان این غریب غربت غربی به رنگ باغ بهشت درآید و 

نقاشی کند اند  هائی را که از بهشت گمشده در یادش ماندهتا رنگابزاري لم مو و کند و یا ققلمی می

 .و این رسالت هنراست را آرام کندیش سینه خسته و قلب مجروح خو، ودمی

 روش تحقیق 

واسنادي و با مطالعه کتـب و مقـاالت مـرتبط بـا     اي  با استفاده از روش کتابخانه، در این پژوهش

موضوعات مشـخص شـد و پـس از تجزیـه وتحلیـل بـا       ، بندي برداري و طبقه پس از فیش، موضوع

  .گیري موضوع پرداخته شده است به بحث و نتیجه، استفاده از افکار و نظرات عرفاي تاثیرگذار

 . سوال اصلی مقالهجایگاه رنگ و نورو نماد عرفانی رنگ در هنر و معماري اسالمی بود

  پیشینه پژوهش

نوشته فاطمـه عسـگري و پرویـز اقبـالی کـه      » اي رنگی درآئینه هنراسالمیتجلی نماده«در مقاله 

و نمادهـاي آن درهنـر    هـا  چاپ شده اسـت بـه معـانی رنـگ     92درشماره نهم مجله جلوه هنر سال 
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سمبولیسم نور ورنگ در عرفـان  «مقاله . اسالمی با توجه به ارتباط تنگاتنگ نور و رنگ پرداخته است

، چاپ شده در مجلـه مطالعـات عرفـانی   ، زاد اصرنکوبخت و سیدعلی قاسمتوسط ن، »اسالمی -ایرانی

هاي شخصی عرفا ها دربیان کیفیات نفسانی وتجربهبه نقش سمبولیک رنگ، 1387شماره هشتم سال 

نوشـته شـده توسـط فریبـا     ، شناسی وعرفان اسـالمی روان، فیزیک، مقاله رنگ در قرآن.پرداخته است

 هـا  شناسـی رنـگ  شناسی و فرهنگ زندگی به بررسی اثرات روان ی روانالملل در همایش بین، احمدي

ضمن روشن کردن تأثیرات شگفت آنها تأکید می 94در مقایسه آنها با آیات و احادیث اسالمی سال 

  .ي واقعی دین و علم با هم سازگارندها که آموزه، کند

توسـط   91مجلـه عرفـان اسـالمیپائیز     33درشـماره  » تجلی عرفان در معماري مسـجد «در مقاله 

دین ابزاري و عرفان متعلق به ذات و ماهیت تمام ادیان استعبدالرحیم عناقه ودیگران آمده است که 

موثرتر وشارحی برتر از هنر باالخص معماري معابد و مساجد براي معرفـی وحضـور خـود نداشـته     

واهمیت هنرمعنوي وتجلـی عرفـان را   فاهیم عرفانی معماري مساجد ایران تجلی مو با بررسی است 

قـش  ن«مجید شهبازي درمجله ادیان وعرفـان درمقالـه   . دهددر معماري مساجد مورد بررسی قرار می

نشـریه عرفـان اسـالمی     32چاپ شده در شـماره » عناصر طبیعت ونمادپردازي درعرفان وهنراسالمی

تصاویر و تاثیر عناصرطبیعت ، برخی نقوشو هنر  بررسی معناي نمادین ورمزگونه اینبه  91تابستان 

  .دهدرا مورد بررسی قرار می درهنر اسالمی

  سابقهو سرگذشت رنگ 

، تـرین تعبیـر  رنگ نه ازعوامل عرضی که ازعناصرذاتی اثرهنري است وبه یـک عبـارت در دقیـق   

آن تمایزي ذاتـی  این معنا به ویژه درفرهنگ شرقی که در. رنگ از جمله عناصرظهورمعنا در اثر است

، هـاي چینـی  نگـارگري ایرانـی ونقاشـی   .تـري دارد تر ودقیقمیان معنا وقالب وجود ندارد ظهور کامل

لکن آن چـه در بعـدنظري اهمیـت بسـیار دارد     . هندي و ژاپنی دلیل روشنی براثبات این معنا هستند

درحکمـت  . اردحکمی و عرفانی است که در پس این منظـراز رنـگ وجـود د   ، سابقه مطالعات دینی

عامري واخوان الصفا ازماهیت ابوالحسن، وفلسفه اسالمی نیز نخستین حکما وفالسفه همچون فارابی

را عرفان اسالمی نیـز رنـگ  ، دربعددیگر. هیثم درالمناظررنگ سخن گفتندوهمچنین عالمانی چون ابن

، بلخـاري .(خشـید صورتی کـامال معنـوي وعرفـانی ب    درتبیین منازل سلوك به خدمت گرفت و به آن

1394 :134(  

رنگ دراندیشه و تمدن اسالمی به یک معنا با قرآن آغاز و درروایات به وسعت معانی سرگذشت

آن هم براي مردمانی که بنـا بـه حضـور    ، قرآن درتبیین عالم مثالین بهشت. گیرد می مطرح درآن اوج

، رخـویش نداشـتند  هـاي محـدودي درمنظرنظ  جـز رنـگ  ، )عربسـتان (وسکونت درجغرافیایی خاص 
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سفید ، سبز، ي سرورآفرین وبهجت زایی چون زردها تصویرگري نمادین بهشت را با استفاده از رنگ

هـم رنـگ   ، قـرآن . هاي بسیار در روح وجان ناظر بودو سرخ به انجام رسانید که البته حامل جذابیت

مهر تایید زد و هم در تصویر ، زرد زرین را سرورآفرین خواند و برتاثیر روانشناختی آن بر روح ناظر

ي سبز و سفید و قرمز جهانی از رنـگ و نـور در ذهـن متخیـل مخاطـب      ها بهشت با استفاده از رنگ

عنـوان  رنـگ داللـت نمـوده و آن را بـه    احادیث و روایاتی نیز برحضور این، عالوه برقرآن. پدیدآورد

بـراي تصـورمثالی رنـگ درعرفـان     کـه بعـدها   عاملی میان جهان ماده وجهان نور مطرح کردند؛ امري

عنوان دلیل و راهنمـاي سـالکان وعارفـان در متـون حکمـی وعرفـانی عـاملی        اسالمی و طرح آن به

  )135:همان. (زیربنائی شد

  )حضور وحدت در هستی(بیان مساله و ضرورت تحقیق 

، اگرعرفان را به معناي شناخت و دریافت وجدانی و شهودي خـدا واسـماء و صـفات او بـدانیم    

بـه شـدتبا هنـر و زیبـائی وآفریننـدگی      ، جمیلباريءو، بدیع، خالق، برخی ازاسماء الهی مانند مصور

چنـین  تمـام موجـودات وهـم   )منشاء واحد(عالم هستی برپایه تاکید برپروردگار به عنوان . پیوند دارد

نیـز  برسلسله مراتب وجود که خود متکی براصل وحدت بـوده و بـه امرالهـی انتظـام یافتـه اسـت و      

-وعالم لطیف را به فرشـتگان وفرشـتگان را بـه عـالم    ) اثیر(برمراتب وجود که ماده را به عالم لطیف 

اسـتوار  ، داردها را به روح وروح را به فعل خالقه ازلی پروردگـار مربـوط مـی   فرشتگان مقرب و آن

 )1371:71، مظلومی(. است

سمت وحـدت  وجه بهترینا درعالیتاکید بروحدت باعث شده که معماران اسالمی بناهاي خود ر

معمـاران  . براي تجلـی توحیـد تلقـی گـردد     هاترین نمونهیکی ازعالی، سوق دهندو معماري مساجد

هنرمند مسلمان سعی کردند اجزاء بناها و باالخص مساجد را طـوري بسـازند کـه بازتـاب و تجلـی      

بطـوري کهمعمـاري و   . باشـند  انسان با خدا ازیک سو وخدا با انسان ازسـوي دیگـر  ۀ دو سویۀ رابط

تواند انگیزه تعالی واندیشه جاودانگی و شوق پرواز به آسـمان و اوج وسـاحات عـوالم    نگارگري می

  )160 :1391، عناقه. (دیگر را در ساحت زندگی و فرهنگ آدمی به تماشا بگذارد

زیربناي  اولین و، است که برمحورتوحیداسالمی اینترین خصوصیت معماريمهم، حاصل آن که

تفکرتوحیـدي چـون دیگرتفکرهـاي دینـی درمعمـاري      .چرخـد اصول واعتقادات مسلمانان مـی ۀ هم

-موزائیـک ، هـا منـاره ، معماري مسـاجد و تزئینـات آن درگنبـد   . کندتجلی تام وتمام پیدا می، مساجد

فضـاییمعنوي و  کند که آدمـی را بهروحانیـت و   فضایی را ابداع می، کاريها ونقوش مقرنسهاوکتیبه

  . دهدملکوتی پیوندمی

 



 57/  نماد عرفانی رنگ در هنر و معماري اسالمی

  هنراسالمی يگالر، مساجد

. باشـد جایگاه تالقی دین وهنراسـالمی مـی  ، ترین مکان حضورمسلمینعنوان اجتماعیمساجد به

نـام  هنرمنـدان بـی  . آیـد شـمارمی این بناهاي باشکوه درچشم هربیننده معجونی ازابعاد هنراسالمی بـه 

دراین آثارمقدس ، اند تا بهترین تصورخود را اززیباییپذیر کوشیدهونشان با شوقی معنوي ووصف نا

، دیدی را که دراطرافش میئمعمارمسلمان درروزگاران گذشته هرزیبا، درحقیقت. جلوه وجال بخشند

مجلـه  .(کرد تا براي آن در مسجد جایی بازکنـد سعی می، اگرآن را شایسته جالل وجمال خدا مییافت

  )1384:36، مسجد

محل تجلی ، مسجد: توان گفتعناصر بدیع وپررمزوراز است که میاساس وبا توجه به این براین

تنهـا  درمساجد نـه ، به عبارت دیگر. اي از هنرهایی است که مصداق مسلم هنرشهودي استمجموعه

در معماري مساجد تجلی ، ترین نمودهاي هنراسالمیبلکه مهم، کنددین با هنرمالقات بلکه تالقی می

چنان، یابدمعناي بلندي می، درهنرمعماري مساجد، افقی و منحنی، یابدو هریک ازخطوط عموديمی

-خـوش ، کـاري مقـرنس ، کـاري کاشـی ، آجرکاري ، بريگچ هاي هنري مساجد یعنی که از دیگرجلوه

  )323: 1382، رضائی(.یهنرقدسی یاد کردعنوان جلوهتوان بهنیز می... ی وئفضاآرا، نویسی

عماري مسجد بدنبال الهام از مفاهیم کـالم الهـی و روایـی    «: توان ادعا کردو بدرستی میاز این ر

ملـک  ، عالم صورت(و ناسوت) عالم معنا(کند که عالم ملکوتروحانی واحدي خلقتا فضایی ، است

هـا  کاريها وکاشیها وچه کتیبهمحراب وطاق درفرم، مناره، چه گنبد. را به هم قرین سازد) و طبیعت

اشـکال و  ، نقـوش . شـوند نقطـه مـی  هایت منتهی به یکنها همگی به یکمحور وهاوکاربنديبريوگچ

ها درمعماري نشانه بارزي براي القاي معانی پنهان هستند و مخاطب با حضوردرفضاي معماري رنگ

  )429: 1384، ازنویسندگانجمعی(».شودآن معانی نایل میبه درك شهودي

  یاصلی هنر اسالم ویژگی

هـاي  زیـرا ریشـه دربنیـان   ، کندالهی را به بشرمنتقل میهمان هنرقدسی است که پیام ، هنراسالمی

الي به طورکلی هنراسالمی سعی دارد تا احدیت خداونـد را درالبـه  . ژرف تفکري معنوي والهی دارد

صـورت  یعنی سعی درنمایاندن معنا تـا جـاي ممکـن در   ، انوار واصوات متجلی سازد، هافرم، هارنگ

حـال  تـر و درعـین  شفاف، ترصورت ازتاثیرآن لطیف، ترهرچه این تاثیر بیشتر واین تجلی نمایان.دارد

سـازگاربودن  ، هنراسالمیویژگی. تر خواهد بودتجرید وانتزاع متمایلرازآمیز و به، مبهم، همچون معنا

. تـوان یافـت  ي مقـدس مـی  هاباشد ونمونه این ویژگی را بیشتردر مکاناسالم یعنی توحید میباروح

بینـی  ترین معناي این جهاناسالم ووحی استوژرفسرمنشاءوخاستگاه هنراسالمی مرتبط با جهان بینی

وحدانیت موضوع کثرت در وحـدت  .است» وحدانیت«شود که محور واصل بنیادین آن محسوب می
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چیـز  د یکی است وهیچکه خداوناین. زندهنر اسالمی با رنگ و نور رقم میدرو وحدت در کثرت را 

همان دیـدگاه تنزیهـی اسـت کـه دراسـالم نسـبت بـه خداونـد وجـود دارد          ، با او قابل قیاس نیست

واجب الوجودي است که علت همه چیزاست و باقی همـه ممکنـات هسـتند و    ، ودیگراینکه خداوند

ز خـود  هـا جلوهـاي ا  هیچ امري خارج ازسیطره خداوند وجود نداردو درواقـع همـه عـالم و پدیـده    

 .اوست

  اصل تجلی و عالم خیال 

خواند کـه خـدا درآن حضـوري    مارا به رویت مناظري ازحق فرامی، تجلی درعرفان اسالمیاصل

درتمثـال هنـرو معمـاري    ، این رویت عالوه برقلـب عارفـان درکشـف و شـهودخویش    . وارداردآئینه

وامـدارخیال و مجـالي آن    دهد که دربنیان خـویش گردد و هنري را شکل میاسالمی نیز متجلی می

-گیرد که خود آئینـه زیرا مایه و جوهر خود را از عالمی می، تجلی تجلی است، لذا هنراسالمی، است

تـوان  مـی ، رسد بارمزگشائی از مفهوم خیال درهنر و عرفـان اسـالمی  نظر میبه. اي ازعالم فراتراست

میـان  (حدواسـط  ، ون مثال یـا خیـال  گنسبت این جهان و عالم دیگر را کشف کرد وهمین عالم آئینه

ایـن عـالم را   ، هانري کربن نیز متاثر ازنظرات روزبهان بقلـی .باشد) جهان عین با آن وجودمطلق ازلی

مستلزم مرتبه دیگري از هستی است که درآن صورالهی ، امابرعکس تجسد، تجلی. داندتجلی میعالم

 )393و207: 1394، بلخاري. (شوندهائی درآئینه پدیدار میبسان نقش

ویـژه ابـن   درعرفان اسـالمی و بـه  .صورت هستی است، تر رنگ در عرفان اسالمیدرتعبیري دقیق

ظهور حق در صور موجـودات  : اي رنگینشود وخلق به آبگینهرنگ تشبیه میحق به نوري بی، عربی

شود میاي سبز دیده گونه که نوروقتی از پشت شیشههمان. برحسب مقتضاي طبیعت این صور است

بنابراین نور همان حق یـا ذات الهـی اسـت    .. .قرمزرنگ و جزآن، اي قرمزسبز رنگ واز پشت شیشه

یعنـی فـی   ، رنـگ اسـت  ذات الهی بـی . اندهاي گوناگون هستیصورت، هاوآبگینه عالم است و رنگ

ارند بـه  اما وقتی ازخالل موجوداتی که این اوصاف را د، هائی نداردها و نسبتنفسه صفات وویژگی

  )163 :1380، عفیفی.(کنداین صفات را ظاهر می، شوداو نظرمی

  نور) الف: عناصر زیبائی شناسی در معماري اسالمی

نورعمده ترین مشخصه معمـاري ایـران   . باشندمعماري اسالمی میهنرو نور ورنگ عناصراصلی 

تـرین عنصـر درعـالم    یـف نورجلوه خداوند و لط، نورۀ مبارکآیه در. است ونمادي از عقل الهی است

  : مادي است

ه نُور السماوات والْأَرضِ« باح  ۚ اللـَّ صـا میهشْکَاةٍ فکَم ثَلُ نُورِهۀٍ    ۖ م اجـجی ز فـ احب صـۀُ   ۖ الْم اجـالزُّج
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 ۚولَاغَرْبِیۀٍ یکَاد زیتُها یضیءولَو لَم تَمسسه نَارکَأَنَّها کَوکَب درِّي یوقَد من شَجرَةٍ مبارکَۀٍ زیتُونَۀٍ لَّاشَرْقیۀٍ 

ه لنُورِه من یشَاء ۗنُورٍ ٰنُّور علَى ه الْأَمثَالَ للنَّاسِ ۚ یهدي اللـَّ یم    ۗ ویضْرِب اللـَّ لـع ءبِکُـلِّ شَـی ه  35(» .واللـَّ

  ) نور

دانی است که درآن چراغـی  ثال نور او همانندطاقچه یا چراغم. ها وزمین استخداوند نورآسمان

قرارگیـرد و شیشـه گـوئی سـتاره درخشـانی اسـت کـه        ) حبابی(اي آنچراغ درشیشه، باشد) پرفروغ(

شود که نزدیک اسـت روغـن آن   افروخته می، ازدرخت پربرکت زیتون که نه شرقی و نه غربی است

وخدا هرکه را که خواهد به نورخویش . است باالي نورنوري ، ور شود وگرچه آتش بدان نرسدشعله

  . رهنمون شود

گذشـته  درادیان. نماد وجود الهی وعقل الهی است، اش نوردرحال تجزیه نشده، درفرهنگ اسالمی

-مـی » جودالهیونمـاد «هـا نـوررا  آن.انـد تمثیل نوررا درتعالیم خود بکار برده، اشراقدرحکمت، ایران

نـور  «عنـوان  به عنوان حکمت نورو ازخداوند متعـال بـه  ، ازحکمت ایران باستاناز این رو . انددانسته

  . یادشده است» پایانبی

وهرکسـی تمایـل دارد بـه    .. .اي از انوار حق استمرتبه، موجوداتۀ درهم«: فرمایدسهروردي می

م را نـورانی  نوراست که اجسا. شوند می فانی و نابود، اگر نور را از موجودات بگیرید. سوي نور برود

  ) 74 :1389، پورعبداهللا(» .دهدنور است که رنگ به اجسام می. سازد می و شایسته

حضـورنوردرمعماري اسـالمی بـه    . تاکیدخاصی برنـور دارد ، ایرانبر این اساس معماري اسالمی

صـورت  نوراست که بهۀ یادآورآی، مسجدداخل یک .یابدتجلی می، ست"او"ویژه در مسجد که خانه 

نور و رنگ نمود دیگـري  ، دراین هنر. نوردرهنرایرانی اهمیت خاصی دارد. یافته استنورمادي تجلی

 . رسدنظر میمتمایز به، کند که با آنچه در ذهن هنرمندغیرمسلمان استپیدا می

تعامـل پیچیـده بیسـت ودوعامـل     راحاصـل زیبـائی ، ریاضیدان ونویسـنده کتـاب منـاظر   »هیثمابن«

حـس زیبـائی هسـتند    ایجاد فقط دوعامل از این بیست ودوعامل به تنهائی قادر به «:یدگواومی.میداند

 )178 :1391، عناقه -1376:258، نجیب اوغلو(» .واین دوعامل نور و رنگ هستند

لذا شـمس و قمـر وکواکـب    . است رنگ همانند نورموجد حسن، شناسی اسالمیبه لحاظ زیبائی

تابان هیچ عاملی در آنهـا نیسـت کـه بـه سـبب آن جمیـل و نیکـو        که جز نور با آن، نیکو جلوه کنند

هاي رخشـان  پس نورخود موجد حسن است و این ویژگی دررنگ نیز وجود دارد زیرا رنگ. بنمایند

  .ناظر را خوش آید

ایـران  نور ورنگ عناصري هستندکه ازدیرباز نقشمهمی درمعماري سنتی«:نویسدمحقق دیگري می

، وجـود الهـی وسـمبل  عنوان سـمبل عقـل  بلکه به، عنصرفیزیکیعنوان یکنه فقط به، نور. اندایفا کرده
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را مـاده نفـوذ کـرده وآن   حضورروحانی است که درسختینوریک. عنصربرجسته معماري ایرانی است

سـازد تامحـل اسـتقرارروان انسـانی باشـدکه      کند وزیبا و شایسته مـی صورت شریف مییکتبدیل به

ــور داردجوهراونیزریشــه درعــا جمعــی (» .نیســتعــالم دیگــري ، عــالم روحءکــه جزعــالمی، لم ن

  )1384:291، ازنویسندگان

هنر ومعماري اسـالمی  . تاکیدگسترده براصل تجلی است، نوردرمعماري اسالمینقش:حاصل آنکه

وجـود مطلـق تلقـی    ة عنصرنور را چون تمثیلی از جلو، خوردنیز ازآنجا که با عالم ملکوت پیوند می

شـود تـا یکـی ازعناصرتشـکیل دهنـده      درفضاي مسجدافشانده مـی ، عنوان مظهروجودنور به. کندمی

سمبل عرفانی ومعنـوي  ، عنصرنورافشانی مسجدعالوه براینکه. فضاي ادراکی و هندسه آئینی آن باشد

رود کـه باعـث صـعود اندیشـه انسـان بـه مـاوراي        شـمار مـی  جزئی ازتزئینات مسجد نیز بـه ، است

سـازد وانسـان را بـه روشـنائی     خیالی رهنمون مـی شود و ذهن را به جهانیاي مادي میهمحدودیت

نور درکاستن ازصعوبت وسختی وسردي سنگ و بنا نقـش  .کشاندکه تجلی حق درآن استدنیائی می

شناسـی معمـاري   تـرین محـور زیبـایی   را اصـلی آن، تجلی متافیزیک نور برفیزیک بنـا ، سزایی داردبه

  .ن و معنا قرارداده استاسالمی درعرفا

  رنگ) ب

رنـگ و  .شود ونمایانگرکثرتی است که ارتباطی ذاتی بـا وحـدت دارد  رنگ ازتکثیرنور حاصل می

کننـده  نقشـی تعیـین  ، در همه هنرهاي ایرانـی و اسـالمی  ، بدیل نور استهارمونی آن که همنشین بی

  .دارد

معمـاري اسـالمی و یکـی ازعوامـل     هاي نگارگري استفاده معنوي درجلوهرنگ عاملی مهم براي 

هـا عـالوه برآثاروابعـاد عرفـانی     رنگ.باشدهاي مهم در فضاسازي معنوي وروحانی مسجد میومولفه

-حـالتی ، رنـگ درروان انسـان  . گـردد ازنظرروحی وروانی نیزاثرداشته وسبب نشاط ویا خمودگی می

-صـورت هـا بـه  ازرنـگ ، ایرانـی درهنراسـالمی . کنـد شان ایجاد مـی متناظر باواقعیت کیفی وسمبلیک

سمبلیکی هررنگ وواکنش کلی ایجادشده استفاده باآگاهی ازمعنايشود وایناي استفاده میخردمندانه

-سـنتی ازرنـگ  ياستفاده. باشدها همراه میترکیب یا هارمونی ازرنگدرروان انسان دربرابرحضوریک

ازعناصـري هسـتند   یکـی ، هارنگ، معنادراین.اشیاءهمراه استآسمانییادآوري واقعیتهابیشتر باهدف

وسیله میتوان معنـاي  نحوي درنظرگفته شوند و این راهی است که بدانها باید بهکه معناي نمادین آن

  . درونی معماري و هنر اسالمی را درك نمود

-ی دارنـد وآمیخـتن  ئها درهنر جنبه کیمیارنگ«: نویسدرابطه باتاثیررنگ چنین میحسین نصر در

، خودش ونیز هررنگداراي تمثیلی است خاص، هررنگ. هنر مشابه بهکیمیاگري استها خود یک نآ
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  )56: 1356، نصر(».اي با یکی از احواالت درونی انسان و روح استداراي رابطه

و صورت متکثر نـور واحـد اسـت    . همنشین بی بدیل نور است، درواقع رنگ درجهان محسوس

ي هـا  سبب تجسم طیف، مادي و مربوط به عالم مرکبات و کثرات است زیرا تجزیه که یک امر کامال

  .شودنوري به صورت رنگ می

رنـگ  زیرا ذات مجرد و بی. سازدکه رنگ نمادین ترین تمثیل تجلی کثرت در وحدت را میچنان

رنگـی  یابد که خود تجلی و تجسم متلون بـی نور که خود نماد کامل وحدت است با رنگ تجسم می

  .شودمی
 

 این عجب کاین رنگ از بـی رنـگ خاسـت   
  

 رنگ با بـی رنـگ چـون در جنـگ خاسـت      
 

 )2474، تراولدف، مثنوي(  
 

. کنـد هاي مختلف از سفید را بیـان مـی  وجود آمدن رنگخوبی اصل فیزیکی بهاین بیت موالنا به

روشـنائی ویـا عـدم    منـدي از بلکه بـه واسـطه بهـره   ، دانیم که سفید وسیاه داراي فام رنگی نیستندمی

  .شوندبرخورداري ازآن دیده می

بلکه آن را عامل ظهـور  ، کننددرساحت معنا معموال عرفا از رنگ با عنوان تجزیه نورصحبت نمی

، کنـد و لـذا رنـگ   وسیله رنگ تعین پیـدا مـی  به عبارتی نور مجرد و نور فاقدتعین مادي به. دانندمی

درقلمروعرفان این عقیده وجود دارد که هستی وقتـی  .دشوعاملی براي مرئی شدن و محل رویت می

رنگ یکی ازعوامل بنیادي تمایز میان ایـن  ، از وجه کتمان وخفیه وحدت به درآمد و کثرت ظاهرشد

  .شودبه همین دلیل درعرفان اسالمی رنگ به عنوان عامل تمایز سلوك استفاده می. کثرات است

نور را رنـگ مجـرد و    "ی دررساله یاقوت احمر کهتعبیر بسیارلطیف شیخ محمدکریم خان کرمان

-معنویـت ، نـور «:اظهارکردهوي . داند درپی رمزگشائی ازهمین حقیقت استمی"رنگ را نور مجسم 

نـور   ترنـگ جسـمانی  ، حـال درهمـین ، شده اسـت رنگ درحالت معنوي یا روحانی، نور. رنگ است

  )195: 1390، کربن( ».استنور دریک حالت مشخصی جسمیت یافته ، یعنی، شود محسوب می

ي استواري در نشـان دادن حقیقـت   ها نجم الدین کبري به عنوان یکی ازمهمترین سالکان که قدم

  » .نموداهللا نه تنها نور بود بلکه رنگ نیز می«. گویدرنگ سخن مینور و رنگ برداشته است نیز از یک

مثالی هررنگ نمایانگر باطنی  هايدرخواب. بلکه تجلی معناست، دراندیشه او رنگ عرض نیست

هـا تبـدیل بـه    بدین وسیله رنـگ .گزینی نگارگر نماد حالتی خاص از آگاهی استرنگ. یک معناست

، بلخاري(.وسیله مقام نورانی عرفانی خویش را به داوري گیردگردند براي عارف تا بدانشاخصی می

1384 :488(  
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هـاي مینـوي   ازاین پس راسـتی : ونور چنین استالدین کبري درتالئم رنگ ترین کالم نجملطیف

نـوائی پدیـد آمـده    ها و بینش درونـی او هـم  زیرا اکنون میان رنگ.ها بدو نمایانده خواهد شدبا رنگ

  )20: 1993، کبري. (است

دومین کسی است که » مرصاد العباد«کبري وصاحب کتاب مشهور شاگرد نجم الدین» نجم رازي«

زدیدگاه وي دل چنانچه بـا  .با استفاده ازتمثیالت رنگی نور پرداخته استبه ذکر مسائل سیرو سلوك 

تدریج ازتصرف مصـقل  که چون آینه دل بهبدان. قادر به مشاهده انوارمعنوي است، ذکر صیقل خورد

صقالت یابد و زنگار طبیعت و ظلمات صفات بشریت ازاو محو شود پـذیراي انـوارغیبی   » االاهللاالاله«

  .گردد

نـوري سـپید   ، وچون ظلمت نفس نمانـد ) ایمان. (نوري زرد پدیدآید، رروح غلبه گیردوچون نو

وچون ) نفس مطمئنه(نوري سبز پدیدآید ، و چون نورروح با صفاي دل امتزاج گیرد) اسالم(پدیدآید 

، نوري چون نورخورشید با شعاع پدیدآید وچون آینه دل در کمال صقالت بـود ، دل تمام صافی شود

شـعاع او  از قـوت ) چشم(پدیدآیدکه البته نظر، درکمال اشعه که درآینه صافی ظاهر شودنورخورشید 

  )170: 1361، رازي.(براو ظفرنیابد

-براسـاس . هـاي گونـاگونی دارنـد   بنـدي  رده، هایفراحسی بیننـد کهحسنورهایی، رازي بهباورنجم

لک پـس از گـذر از   سـا ، بینـد انواررا مختلف اللون مـی ، سالک درمراتب مختلف نفس، گزارش وي

درایـن وادي انـوار رنگـین مشـاهده     . افتـد مرتبه نفس اماره وطی نفس لوامه دروادي نفس ملهمه می

، دیـده شـده   نور، نخست گام در: گردندکند که هررنگ نشان چیزي است و به ترتیب مشهود می می

، بود نور، سوم گام .باشدمی ایمان نشان رنگ زرد نور این، دوم گام در .اسالم است، نشانۀ سفید نور

 نیلـی  آبـی  بـه ، مطمئنـه وگـام پـنجم    نفـس  و نشان آرامش سبز نور، چهارم گام .است احسان نشان

 نـور ، هفـتم  گـام  در و حکمت معرفت و نشان سرخ نور، ششم گام در.است ایقان نشان که رسیم می

 )169-168: 1387، رازي( .ذات است نور عظمت و، به وجد آمیخته عشق نشانه، سیاه

شـش  .روحی مرتبطنـد حالتاند که هرکدام به یکشامل هفت مرتبه، هاي بصري شده رازيرنگ

حـال  ، انوارصـفت جمالنـد  ة آبی وسرخ نمایند، سبز، بنفش، زرد، نورهاي سفید: مرتبه اول عبارتند از

ین شـب  این نور که همچن. مربوط به صفت جالل است، هفتم که نور سیاه مظهرآن استۀ که مرتبآن

بـا شـب   ، ذات احدیت است که به دلیل نامتمایزبودن بصري وعدم تعـین آن ، شودروشن خوانده می

ۀ مرتبـ طـور درایـن  همـان ، توان تشخیص دادزیرا همانطورکه در شب چیزي را نمی. تشبیه پذیراست

  ) 252: 1382، شایگان.(درك ودریافت آگاهی وجودندارد، هاستفناي پدیدهۀ ذات هم که مرتب

اهللا حضرت پیامبراکرم صـلی (منشاء این انوار متنوع است و ازروحانیت سالک نبوت انسان کامل 
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شـود کـه هریـک را    واولیاء تا اذکار و عبادات را شـامل مـی  ) علیهم السالم(و ارواح انبیاء) علیه وآله

: 1387، رازي.(نوري دیگر است وازمنشاء نوري دیگر برخیزد وهریک را ذوقی و لـونی دیگـر اسـت   

300(  

گردند بـراي عـارف تـا بـدان     ها تبدیل به شاخصی میبه تعبیرهانري کربن درعرفان ایرانی رنگ

اوفراسوي زمان است وتنها عـالم رنـگ جهـت    . وسیله مقام نورانی عرفانی خویش را به داوري گیرد

هـاي  یابـد و از روش عارف پس ازریاضتی سخت به توازنی دسـت مـی  . دهنده سیر و سلوك اوست

 )51: 1381، صدرالدین محمد. (شودکیمیائی بسط وقبض وانعقاد و انحالل نفس او دگرگونه می

  هاي شاخصو نماد عرفانی آنها در معماري اسالمیرنگ

کنـد کـه باآنچـه درذهـن     نور ورنگ نموددیگري پیدا می، که درهنر و معماري اسالمیحاصل آن

کـه  بـیش ازآن ، ها در هنر ایرانـی ازتاب وجود رنگب. رسدمتمایز به نظر می، هنرمندغیرمسلمان است

. دهـد حقیقتی فرازمینی و خارج ازدنیاي محسوسات را نشان می، هاي طبیعی پیرامون باشدمقلد رنگ

هـا و  ها و انتخاب درست هر رنگ به مفهومی نمادین از رنگدقیق در چینش رنگهوشیاري و بینش

  ) 49: 1392، عسگري.(کندجان و روح آدمی نفوذ میاشاره دارد که بر ها تاثیرهاي متقابل آن

معمـاري درتـوازن اجـزا    . هنرهاي گوناگون بـا هـم درآمیختـه اسـت     ، دربناي بسیاري از مساجد

ها را جلوه و جـال  نویسی الواح و کتیبهوخوش ها و نقوش توجه کرده نقاشی به الوان کاشی، کوشیده

کـاري بیشـتر بـا    برخالف بیرون که کاشی، ن مسجددردرو) 36: 1380، مجله مسجد. (بخشیده است

گیـري را بـا   نقوش کاشی با سفیدي نقوش گچ بري همراه است که تضادچشم، آجرعجین شده است

شود فضاي داخلی مسجد آرامـش و قداسـت   سازد وباعث میفضاي پرنقش ورنگ بیرون برقرار می

نقشی سطوح داخلـی نشـات   گی و بیرنخاصی داشته باشد که این قداست ازرنگ سفید فضا و ازبی

گـر  الهـام ، تفکر و سـکوت همـراه باشـد   ، سفید به خصوص وقتی با نوعی خلوتزیرارنگ، گیردمی

  .پاکی و اندیشه بالندگی است، نوعی بزرگی

هـا  ايفیـروزه ، هـا هـاي سـردي چـون زنگـاري    ها بـه رنـگ  کاريبیشترین قسمت سطوح کاشی 

نهایـت وبـه   را بـه بـی  عمق دارند کـه آدمـی  ، فامهاي آبیها ورنگالجوردي. ها تعلق داردوالجوردي

هـاي ایرانـی   اي وطالیـی درنقاشـی  رنگ فیـروزه ، هاي آبیرنگ.برندخیالی ودست نیافتنی میجهانی

هـائی  جلـوه ، هـا ایـن رنـگ  . خاصـی هسـتند  ة هاي دیگرداراي درخشش و جلواسالمی درمیان رنگ

  .هاهستندازمعانی باطنی جاري در بطن رنگ

الجـوردي  چنـین آبـی  هم، اي استهاي مطرح درهنراسالمی رنگ فیروزهترین رنگیکی ازاصیل 

گر بیکرانگی آسـمان آرام وتفکربرانگیـز سـحرگاهان صـاف     بیان، هسته تمثیل مراقبه و مشاهده است
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، هستند طبیعت و نورالهی، سبز و سفید که به ترتیب نماد آسمان، ايهاي فیروزهرنگ.وصمیمی است

  )182 :1391، عناقه. (افزایندباهم درآمیخته و برملکوتی بودن مساجد می

-مجاورت رنـگ ، هاي اختصاصی ساعات بامدادي استاي رنگالجوردي وآبی فیروزهرنگ آبی

هـاي  تا انواع سنگاند  وجود آوردهفضاي شفاف وعمیقی را به، اي درکنار الجوردي زمینههاي فیروزه

معماري اسالمی ایرانی ازلحـاظ  . هاي تزئینی و اسلیمی و ختائی درآن جاي گیرندوگلها زینتی برگ

ها خـالص ودرخشـان انتخـاب شـده و سـایه روشـن و       آمیزي مانند مینیاتورایرانی است و رنگرنگ

 .پرسپکتیو وجود ندارد

دهد یآبی معنی ایمان م.قدرت و وسعت است، بیکرانگی وبی نهایت، گرآسمانرنگ تداعی، آبی 

هـاي منفـرد هـم کـه     رنـگ .آبی سـمبل جـاودانگی اسـت   . الیتناهی و روحاي است به فضاي واشاره

ازگنبدسبز مسجد مدینـه کـه سـمبل رنـگ اسـالم اسـت تـا رنـگ آبـی          ، دربناهاي مختلف بکاررفته

سیرمساجد دوران تیموریان و صـفویه در ایـران و منـاطق خاصـی ازترکیـه دردوره عثمـانی و هنـد        

گیرند  می معنائی نمادین دارندکه از احادیث مکتوب وسنت شفاهی سرچشمه، هالطه مغولدردوره س

  . و جنبه قراردادي ندارند

چـه بـه طورمسـتقیم    ، هاي مختلف تجزیـه شـود  به هرحال نور چه برسطح سفید بتابد یا به رنگ

حضـور الهـی   با، هاي شکوهمندجانبی مسجد به درون آن نفوذ کنـد ازسقف یا غیرمستقیم از ورودي

، تواند متذکرپروردگاریگانـه شـود  درخشد و انسان به مدد آن میکه دردرون انسان میوشعور کیهانی

با استفاده هنرمندانـه از نـور بـا یکـدیگر ترکیـب شـده و بـه         فضاهاي معماري اسالمی. مرتبط است

  )54: 1375، نصر.(رودرسند که از تجزیه فضاي عادي و ناسوتی فراتر میوحدتی می

هـاي رنگارنـگ   داخلی بلکه فضـاهاي خـارجی نیـز بـا کاشـی     هايدراین معماري نه تنها قسمت

شـود مـواد سـاختمان سـنگی     ها درسطوح دیواروگنبدها سبب مـی کاربرد این کاشی. شودپوشیده می

وزن تبـدیل شـوند وبرتـاثیرانواع    وخشونت خود را از دست بدهند وبه سطوح شـفاف ومـوادي بـی   

-گیـاهی وخطـاطی بـه   ، ها و نقوش هنديرنگهاي شفاف کاشی.زئین گیاهی بیفزایندنقوش هندي وت

-رنگی درخشان بـه هايآید و مصالح ساختمانی نمودي چون کریستالصورت کامل وهماهنگ درمی

اي و زرد اي والجـوردي درمجـاورت سـفید و قهـوه    هـاي آبـی فیـروزه   توزیع رنـگ . گیرندخود می

، هـاي مکمـل آجـري مایـل بـه نـارنجی      رنـگ . دهـد را تشکیل مـی  وسبززیتونی مجموعه هماهنگی

هـاي  آفرینـد وکاشـی  نـوازي مـی  گیرند و منظره چشـم اي قرارمیهاي الجوردي و فیروزهدرکناررنگ

ند چشمان هرنـاظري را  اآوري که با هم ترکیب شدهرنگ هنرمندانه و با مهارت شگفتمینایی وهفت

انتزاعـی تغییرشـکل   ازحالت واقعی به حالت، درمعماري اسالمی نقوش بکاررفته.داردبه تعجب وا می
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گوید که صرفا باید به آن حقیقت پرنقش ونگار به انسان می اي رمزگونه و سمبولیکگونهاند و بهداده

حرکت نـرم وسـیال دارد کـه نگـاه بیننـده راشـادمانه بـه حرکـت وسـکون          ، اسلیمینقوش.دل بست

هـاي آشــنا  هـاي شــاداب و شـکل  راین حرکـت تنـد وکنــد دررنـگ   براثــ. دارددرسراسرسـطح وامـی  

گوئی درباغی مشـغول  ، آیداتاق بوجودمیدرسطحکاشی یا قالی باغی درسطح خشک معماري یا کف

، هاي بـدیع ها وگیاهان آشنا و رنگهائی از میوهباغی که باخطوط سیال و نشان، سیر وگردش هستیم

  ) 91: 1363، ايهزاوه.(دهدهاي بهشت را به ما مینوید باغ

معمـوال  ، گرشـده اسـت  اسالمی که درنوع گردش اسلیمی وختایی ونقوش هندسـی جلـوه  نقوش

ي تکـرار  ها گیرند و برطبق اندازهآید که درانحناها ودوایر قرارمیازیک یاچندشکل منظم به دست می

درکـل سـطح   ، ته به آن نقشتناسبات وابس، صورتشوند وبه اینشونده به اشکال متفاوتی نمودار می

کامل بامعماري بناي مسجد است اي قدسی درهماهنگیاین نقوش جلوه.شودتکرار می، طرحگسترش

کند که گویی تمام سـاختمان مسـجد   می ءمعنویت را به شخص حاضر در مسجد القاوچنان احساس

به سیر درافـالك دعـوت   گویند و عابد را از مقام خاکی در ذره ذره نقوش واشکال خود دائما ذکرمی

  .کنندمی

اسلیمی وختایی ، انتخاب نقوش هندسی. آیدگذرد تا به وحدت نایلهنرمند مسلمان از کثرات می

-طرح. استکوششتاکیدي براین، انسانی ووحدت این نقوش دریک نقطهترین استفاده از نقوشوکم

همـراه بـا   ، دهـد ایش مـی نحو بارزي وحدت درکثرت و کثرت دروحـدت را نمـ  هاي هندسی که به

شوند که فضاي معنوي خاصی اسلیمی که نقش ظاهري گیاهی دارند آن قدر از طبیعت دور مینقوش

  .نمایند که رجوع به عالم توحید داردرا ابداع می

  آن با رنگ و نورۀ نماد عرفانی محراب ورابط

ن جـاي در  تـری درلغـت بـه معنـاي شـریف    ، محرابة واژ. اصلی مسجد استۀ مشخص، محراب

، چون طاق مذکور وسیله محاربـه بـا شـیطان اسـت    . طرف قبله باشدطاق درون مسجد که به، مسجد

در قران پنج بارکلمه محراب به صورت مفردوجمع آمده است و مقصود از . اندلهذا محراب نام کرده

  .گاه ادیان پیشین بوده استآن پرستش

ی براي مریم مقدس وحضرت زکریـا آورده اسـت   گاهواژه محراب را به عنوان نهان، قران مجید

 . که درآنجا معتکف ومشغول دعا و راز ونیاز با خداوند بودند

قَالَت هـو مـنْ عنـد     ۖ ذَاٰلَک هـ ٰقَالَ یا مرْیم أَنَّى ۖ لَّما دخَلَ علَیها زکَرِیا الْمحرَاب وجد عندها رِزقًا«

ه ه یرْزقُ من یشَاء بِغَیرِ حسابٍإِنَّ ال ۖ اللـَّ هرزمان زکریـا در محـراب عبـادت بـر او     )آل عمران 37(».لـَّ

: گفـت اي؟ را از کجا آوردهاي مریم این: از او پرسید. یافتنزدش می، غذاي مخصوصی، شدوارد می
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  ».دهدحساب روزي میهرکس بخواهد بیخداوند به . این از سوي خداست

، گـذارد طرف مکه قرارگرفته مشکات یادرگاه است که آنجا امام ایستاده ونمـاز مـی  محراب که به

شـکل  ") 239 :1380، حجـازي (.کننـد که نمازگزاران پشت سر او و حرکـاتش را تکـرار مـی   درحالی

سـوي  اي بـه الم بـاال ودریچـه  اي بـه عـ  دروازه، تواند تصـویري از یـک درورودي باشـد   محراب می

  )1375:24، سجادي("خدا

سوره نور است که این مکان را  35شکل قوسی محراب و قرارگرفتن چلچراغی درآن یادآور آیه 

از طرفی محراب ماننـد غاردنیـا مظهرالوهیـت اسـت خـواه در      . دهدمحل درخشش پرتوالهی قرارمی

 .هاي شـرقی بـه ایـن نکتـه اشـاره دارنـد      وایتجهان بیرونی یا جهان درونی یا غارمقدس دل همه ر

  ) 98: 1365، بورکهارت(

شکل اصلی محراب که شکل در است و ورودي آن عمقی نسبتا ژرف دارد و بلنـدائی مقصـوره   

رسند که این نقطه محـل سـاطع شـده رمـزي انوارخداونـد      اي واحد میمانند که در راس آن به نقطه

کلمـات مقـدس بـا    ، ودرعمق فرورفتگـی در بیـرون محـراب   دراطراف محراب . درلباس الوان است

  . حامل پیام ماورائی نوشته شده استهاي خطوط خاص ورنگ

اي مثـالی ازخداونـد   سنت هند و بودائی ومسیحی کـه تصـویریا پیکـره   درسنت اسالمی برخالف

خبـري ازتصویرومجسـمه نیسـت وحضـورخداوند درسراسـر مسـجد و       ، دهنـد  مـی  درمحراب قرار

زیرا درعرفان اسالمی اعتقاد براین اسـت  . یابندمحراب درقالب کلمات و حروف حضورمی باالخص

ترین شکل آن بیان کند تواند واحدیت خداوند را حتی درنازلاي نمیکه ازطرفی هیچ نقاشی یا پیکره

انـد و  اند وکل خلقت کتاب حضرت حقکلمات وحروف حضرت حق، وازطرف دیگر تمامی خلقت

پس هنرخوشنویسی وتـذهیب در اسـالم قرینـه هنرشـمایل نگـاري      . اي ازآیات اوستآیه، هرحرفی

هـاي  رنـگ ، یاسـالمی ها از ایـن رو در محـراب  . درمسیحیت و پیکره سازي دربودائی وهنـدي اسـت  

امـر را  گوناگون به کاررفته است که نشان از تشعشعات وتجلیات وجودي حضرت حق دارند و ایـن 

هـا از یکـی دورنـگ سـفید وخاکسـتري و      وان یافـت ومعمـاران آن  تـ هاي مسیحیان نمـی درمحراب

  .اندئی ازهمین طیف بیشتر استفاده نکردهها رنگ

 معناي نمادین گنبد و رابطه آن با نور و رنگ 

تـرین  ترین اجزاي معماري اسالمی است که هم دررنگ وهم در شکل از مهـم گنبد نیز از اصلی 

ها نماد کرویت ودایره است اسالمی که درتمام فرهنگدرفرهنگ نه تنها. نمادهاي عرفانی اسالم است

گنبد که اصال ازآرامـی وسـریانی   .کندترین اشکال است که کمال را تداعی میودایره زیباترین وکامل

 .گـل وآجـر پوشـیده شـده اسـت     ، نوعی ازعمارت را گویند که مدور بوده و از خشت، ماخوذ است
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معمـاران هوشـمندایرانی را بـرآن    ، خدابراي نمازخواندن زیرآسمان زیباي) اهللا علیهصلی(شوق پیامبر

. داشت که در داخل مسجدآسمانه یاگنبدي ایجاد کنند که یادآورآسمان آبی و نیلگون کره زمین باشد

 )167: 1391، عناقه(

ان زمانفعالی درقبال عقل اما جنسا امی وصورتا بی، الهی استگنبد درهمه نمودهایش مقام عرش

مظهرافالك است و برمکعبی که مظهر زمین است قـرار دارد و ایـن اسـتقرار چنـان     ، گنبد. و سرمدي

. ها وزمین دیده شـوند ها حلقه واسط آسمانگوشها و فیلشود که مقرنسزیبا به نمایش گذاشته می

رراس د. خیـزد آن اشکال مختلـف وکثـرت برمـی   تمثیلی ازمبداءوجود است که ازتقسیمات، کره گنبد

شود که اسم جامع خداوند است کـه مسـتجمع   دیده می» اهللا«اسم جالله، گنبد اکثرمساجد سنتی ایران

  . باشدجمیع اسماء و صفات می

تنهـا یـک گنبـد    ، چون درهرمسجد، رمزیکتائی ویگانگی خداوند است، گنبداصلی یا توحیدخانه

توانـد برگرفتهازبنـاي خانـه    یمـ ، صورت هندسی پایه گنبد که مکعب شکل است. اصلی وجود دارد

  .شودخدا باشد که مرحله بعد چهارضلعی تبدیل به هشت وشانزده و سی ودوضلعی می

گنبددرمعماري اسالمی به عنوان نمادي ازآسمان است واین گنبد کروي که برپایـه مکعبـی قـرار    

، مقـدس  اگرگنبـد بنـاي  .شـود به عنوان نمادي از اتحاد آسـمان و زمـین محسـوب مـی    ، گرفته است

رمـز هشـت   ، ضلعی گنبـد کـه زیـرآن قرارگرفتـه    هشت "گریو"یا  "ساقه"، نمایشگر روح کلی است

بخـش مکعـب شـکل    ، مطابقـت دارنـد   "گلبـاد "عرش هستند که خود باهشت جهـت فرشته حامالن

  ) 234 -233: 1391، شهبازيو  147: 1381، بورکهارت. (ساختمان نمودار کیهان است

نمـاد  ، الهی وعالم فرشتگان وقاعده مربع با چهارگوشه همکنایه ازکرسی، گنبدوجهیقاعده هشت

خارجی گنبد نیز کنایه ازجمال ومنـاره نمـاد جـالل الهـی     شکل. روي زمین استجهان بینی جسمانی

  ) 53: 1375، نصر.(است

آید کـه تمایـل گنبـد بـه مرکـز ازیـک سـو ودور شـدن ازمرکـز از طـرف           پس چنین به نظر می

کـه قـوس نزولـی بـا حضـرت واحـدیت       چنان، دوقوس نزولی و صعودي درعرفان استدیگریادآور

سوي باال بهصعودي خارجی گنبد کنایه ازجمال و نماد جالل الهی است وقوس شکل.گرددشروع می

  )1375:56، نصر. (کشدحرکتی دارد وبه سمت آسمان وامرمتعالی شعله می

نزول مـاوراي آسـمانی بهسـوي زمـین و     ، آسمانی هاي مثالیساختارهاي مقرنس بازتابی ازنمونه

کالبد مـادي سـاختمان موجـب اسـتواري جسـم      .هاي زمینی هستندتبلورجوهر آسمانی یا اثیردرقلب

موجب اسـتواري  ، نواز بردرودیوارآن نوشته شدهلهاي دگردد وخط وکالم الهی که با رنگمسجد می

  )1391:169، عناقه.(گرددمسجدمیروح



 97تابستان *  56 شماره* سال چهاردهم * فصلنامه عرفان اسالمی / 68

کند و دربرگیرنده تمام خلقت توسـط آسـمان   گنبدمینا یا آسمان را تداعی می، دشکل خاص گنب

نمائی سبکها به اینالگوها ورنگ. استفاده از عامل رنگ است، ترین عامل زیباشناسی گنبدمهم. است

-هائی زاده ازهندسه دایره مـی ها برسطوح گنبد مانند شکوفههاي کیهانی یا مندلچرخ، دهندیاري می

نیلی پرستاره بودند و هايهاي بابلی صاحب سقفهاي باستانی مصر وکاخطورکه مقبرههمان. شکفند

گنبـدهاي  ، هائی پوشیده به یاقوت کبـود آسـمان فـام داشـتند    هاي دادرسی اشکانی آسمانهیا سراپرده

نـه  هایشـان طبـق پـیش نمو   رنـگ پس. هاي گنبد صوفی لباس افالکنداسالمی حافظ و تجلیگرخاطره

کـاري و  مایه خنثائی ازسفالگري گـچ گردد و یا رنگاي و طالئی میفیروزه، گونهسبزآبی، سبز، سفید

 .گیردها را به خود میتلفیق ناقصی ازاین

دیوارهـاي بعضـی   : انـد هـاي نـورانی  صورت نمادین آن حجـاب ، ازدیدگاه بوکهارت این نقوش

یـادآور رمزگـونگی   ، هـاي گچبـري اسـت   سـلیم هاي لعابی یا نسـجی ازا مساجد که پوشیده از کاشی

خداوند پشت هفتاد هزار حجـاب نـور و ظلمـت پنهـان اسـت و      ، بنا به حدیث نبوي. حجاب است

فروغ و درخشندگی وجهش آن همـه را  ، نگاه پروردگار برهرکه و هرچه افتد، ها برافتداگرآن حجاب

از ظلمتنـد تـا حجـاب نـورالهی     ها ازنورنـد تـا ظلمـت الهـی را مسـتور دارنـد و       حجاب. سوزدمی

  ) 146: 1381، بورکهارت.(باشند

تـوان گفـت هنراسـالمی     مـی  درنهایت.آیدگذرد تا به وحدت نایلهنرمند مسلمان از کثرات میو

هـاي  ریشـه در بنیـان  ، زیرا این هنر، داراي گنجینهعظیمی ازمعانی عمیق عرفانی وحکمت الهی است

، هافرم، هاالي رنگالمی سعی دارد تا احدیت خداوند را البههنراس. ژرف تفکري معنوي والهی دارد

  .اصوات متجلی سازدانوار و

  :گیري نتیجه

هنر در فرهنگ اسالمی و تاثیر مفاهیم عرفانی برمعمـاري اسـالمی بـاالخص مسـاجد جایگـاهی      

. کنـد قل مـی الهی را به بشرمنتهمان هنرقدسی است که پیام ، هنراسالمی. فراتر از زیبائی ظاهري دارد

باشـد ونمونـه ایـن ویژگـی را     سازگار بودن با روح اسالم یعنی همان توحید می، ویژگی هنراسالمی

اي از هنرهـایی اسـت کـه    محـل تجلـی مجموعـه   ، توان یافت ومسجدهاي مقدس میبیشتر در مکان

  . مصداق مسلم هنرشهودي است

اسلیمی وختایی ، نتخاب نقوش هندسیا. آیدگذرد تا به وحدت نایلهنرمند مسلمان از کثرات می

به نحو بارزي وحدت درکثـرت  ، انسانی و وحدت این نقوش دریک نقطهترین استفاده از نقوشوکم

نمایند که رجوع بـه عـالم   و فضاي معنوي خاصی را ابداع می، دهدو کثرت دروحدت را نمایش می

  .توحید دارد
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معمـاري ایـران و   ۀ تـرین مشخصـ   نورعمـده . اند شناسی معماري اسالمیصرزیباییارنگ عنو نور

ویـژه درمسـجد   خداوند است که حضورش درمعماري اسالمی بهة نورجلو. نمادي ازعقل الهی است

نـور نمـادي از خـدا و نـورالهی     ، درمعماري سنتی وفرهنگ اسـالمی . یابدتجلی می، اوستۀ که خان

-سرچشـمه مـی  ، مذهب وهنـر ایرانـی  ، جایگاه نور و رنگ درمعماري ایرانی ازترکیب فرهنگ. است

نور ورنگ درکنارهم کیفیت معنوي ومتافیزیکی بـه فضـا   ، هاي مذهبی مثل مساجد درساختمان. گیرد

هنرومعمـاري اسـالمی نیـز    . تاکیدگسترده براصل تجلـی اسـت  ، نوردرمعماري اسالمینقش. دهندمی

وجـود مطلـق تلقـی    ة از جلـو عنصـرنور را چـون تمثیلـی    ، خوردازآنجا که باعالم ملکوت پیوند می

  .کند یم

، هررنـگ .کیمیـاگري اسـت  هنرمشـابه هـا خودیـک  آندارند وآمیخـتن یئکیمیايها درهنرجنبهرنگ

-بـراي مهـم  عـاملی ، رنـگ .اي بایکی ازاحواالت درونی انسان وروح استتمثیلی خاص ورابطهداراي

، سبزهايازرنگ اسالم معموالًانمساجدجه، استاسالمیهاي نگارگري معماريدرجلوهاستفاده معنوي

، اي دیوارهـا هاي زمینه ترین رنگاي ازعمدهالجوردي و فیروزهآبیرنگ.کنندمیاستفادهاي وآبیفیروزه

اسـالمی  هـاي ایرانـی  طالییدرنقاشیوبه همراه  صحن وشبستان مساجد است، گنبد، محراب، هاکاشی

جـاري  باطنیازمعانییئهاها جلوهرنگاین.هستند خاصیة دیگرداراي درخشش وجلوهايدرمیان رنگ

طبیعـت و نـورالهی   ، سبز وسفید که به ترتیب نمـاد آسـمان  ، ايهاي فیروزهرنگ.هاهستندرنگدربطن

  . افزایندباهم درآمیخته وبرملکوتی بودن مساجد می، هستند

کثـرت بـه   نمـاد تجلـی وحـدت درکثـرت ووابسـتگی      ، شوندکه ازتابش نورحاصل میهائیرنگ

رنگ خاص محدود شـود  آنکه نور به آنبی، هررنگی نمادي ازحالت وخود نوراست. وحدت هستند

کـه  بیش ازآن، ها درهنرایرانیبازتاب وجود رنگ.ها نماد حاالت ومراتب وجود در عالم هستندورنگ

. دهـد ن میحقیقتی فرازمینی وخارج از دنیاي محسوسات را نشا، هاي طبیعی پیرامون باشدمقلد رنگ

هـا و  ها و انتخاب درست هررنگ به مفهومی نمـادین از رنـگ  دقیق در چینش رنگهوشیاري وبینش

  .کنداشاره دارد که بر جان و روح آدمی نفوذ می ها تاثیرهاي متقابل آن

عامـل ظهـورو   ، تجلی معنـا ، صورت هستی، هنر ومعماري اسالمی، رنگ درعرفان:کهحاصل این

مخبرحالـت مینـوي   ، آئینـه درون ، صورت متکثـر نورواحـد  ، مل تمایز کثراتمجسم وعا، رویت نور

به طورکلی هنراسالمی سـعی دارد  . انسان و همانند نور موجد حسن وتجلی کثرت در وحدت است

یعنی سعی درنمایاندن معنا . انوار واصوات متجلی سازد، هافرم، هاالي رنگتا احدیت خداوند را البه

صـورت  ، ترهرچه تاثیرمعنا به صورت بیشتر باشد و این تجلی نمایان. دارد تا جاي ممکن درصورت

  .مبهم و رازآمیز خواهد بود، حال همچون معناتر و درعینشفاف، ترازتاثیرآن لطیف
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