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 چکیده
ر گرفته است. قرا یمختلف مورد بحث و بررس هایمطرح بوده و در رشته یازل ایجاذبه عنوانبه ییبایز خ،یدر طول تار

 عنوانبه یدوران اسالم یدرک کرد. بناها ینیع یقتیعنوان حقآن را به دیبلکه با ،ستین یذهن یتنها امر ییبایز

گذشته پژوهشگران  هایرو، در دهه نایدارند. از  ایژهیو تیاهم باشناسانهیز هاییژگیاز نظر و ،یمهم شهر هایدهپدی

 طیمح یشناسییبایبه صورت خاص، بر بُعد ز قیتحق نیگوناگون آن پرداختند. ا یهاجنبه یبه بررس یو داخل یخارج

 ،یدانیم طالعاتر حوزه مانجام شده است و د «یکاربرد-یلیتحل»به روش  یکار پژوهش نیدارد. ا دیتاک یو کالبد معمار

صورت  ذهنی روش به «نامهپرسش»و  یاسالم یاز بناها «ینیع»داده از راه مشاهده  یبا ابزار گردآور «یشیمایروش پ»

دوران  یماسال یبه خصوص معمار ،یاز کالبد و مکان معمار ییبایز یو ذهن ینیع هایداده بندیتاولوی. استگرفته 

ردم و م یو ذهن ینیع یارهایکه مع دهدیپژوهش نشان م هایافتهیاست.  دهپژوهش بو نیمعاصر در کانون توجه ا

مهم  ی، موضوعدر هر دو گروه یو کالبد معمار طیاز مح ییبایز ینیبا هم تفاوت دارد، اما ادراک ع یمعماران اندک

 ینو ذه ینیبر درک ع یمعمار یساختار، کالبد و فضا ییبایکه ز دهدمی نشان هاداده یبررس ن،یاست. همچن
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 مقدمه

ترین امتیاز معنوی انسان محسوب ترین پدیده هستی است و ادراک زیبایی نیز برجستهگمان، جمال یا زیبایی دلکشبی

: 1379گردد. انسان همواره زیبایی را تجربه کرده و مجذوب آن شده و به آفرینش آن دست یافته است )یوسفیان، می

گردند، زیبایی را به عنوان یکی از خصایص اشیا بسیاری از نظریه پردازان که دست کم به زمان افالطون برمی(. 136

 آغاز، در شناسیزیبایی(. 1381شود )تاتارکوویچ، ها میدهای لذت بخش در ادراک کنندانستند که منجر به تجربهمی

 از یکی صورت به هجدهم سده در سرانجام و گردید مبدل نظری دانشی با تدریج به ولی بود عملی یا تجربی شناختی

مقابل شناسی با آنکه علم جوانی نیست با دو مانعی که در درآمد. در حال حاضر، زیبایی فلسفه مباحث و نظری مباحث

شناسی همانند روانشناسی، با حاالت و آن قرار داشته، به حد کافی از نظام بر خوردار نشده است. از یک طرف، زیبایی

عوالم درونی انسانی، یعنی ادراک و عاطفه، غم و شادی، زیبایی و اراده و غریزه سرو کار دارد و از طرف دیگر، مفهوم و 

شناسی را به خواست خود تعبیر و عنی که هر کس یا هر گروه مفاهیم زیباییاحکام آن شدیدا نسبی است؛ به این م

ی که فرآیند هنر آفرینی و هنر پذیری را هدایت و تسهیل کنند و ما را به اصول یا الگوهای سنجیدهگذاری میارزش

ای نیستند، هر شیئی یا پدیده داستانهای زیبایی، همشناسان در مورد مالکگرداند. با این که زیباییکنند، نایل میمی

ای طبیعی یا هنری داشته باشد، زیبا و برخوردار را که در هنر پذیر، احساس خوشایندی برانگیزد، اعم از اینکه زمینه

کننده، مقدس بخش، مشوقتواند تسلی(. در این هنگام، زیبایی می136و  135: 1379دانند )یوسفیان، از زیبایی می

تواند به انهنای بخش، جذاب، الهام بخش و یا خوف برانگیز باشد. زیبایی میتواند مسرت؛ زیبایی مییا نا مقدس باشد

ها، متفاوت و تاثیر گذار باشد. در کل زیبایی جزو نیازهای متعالی انسان بوده ( برای انسان9: 1393مختلفی )اسکروتن، 

استعدادها و تجربیات  (Smith, 1976&2003)و به میزان سالمت، طول عمر و به مثابه متحرکی برای شکوفایی 

با پدیده  انسان در طول زمان مطرح است. عواملی بر اساس تجربیات فردی و جمعی از گذشته و حال در مواجهه

(. انسان بر مبنای این توقع 1375زیبایی، ذهنیت دهنده و به وجود آورنده تصویر ذهنی برای انسان هستند )پاکزاد، 

: 1392کند )دامیار، های محیط دارد، یک عینیت را به نحو خاصی بازشناسی میذهنی و ادراکی که از واقعیت یا پدیده

در  تواند کامال متفاوت هم باشد.مردم از زیبایی بر اساس توقعات ذهنی می توان گفت توقعات(  بر این اساس می92

عنوان بخش عظیمی از میراث فرهنگی و هنری جهان اسالم مطرح شد. با ظهور دوران پس اسالم، معماری ایران به

رهایشان بهره نمایند های گذشته و اعتقادات اسالمی در کاهنرمندان و معماران سعی کردند تا از اصول و ارزش ،اسالم

 .گیرد شکل و معنایی اعتقادی ،( و زیبایی را به نمایش بگذارند که از امور اخالقی38 -40: 1386 )بمانیان،

معماری دوران اسالمی توسط محققان بزرگ خارجی و داخلی  مختلفچندین دهه است که پژوهش در خصوص ابعاد 

تیتوس بورکهارت و سید حسین هانری کوربن، توان به محققان میترین این در حال صورت پذیرفتن است. از بزرگ

 هاییاند. با توجه به پژوهشاشاره نمود که سهم بسزایی در این عرصه داشته، حسن بلخاری قهی و شهرام پازوکی نصر

 سیشنااییچنان کمبودهایی در حوزه مطالعاتی و پژوهشی حوزه زیبشناسی انجام گرفته، اما همدر زمینه زیباییکه 

شناسی زیباییهای بندی شاخصبا تاکید بر اولویتمعماری و آثار اسالمی وجود دارد. بر این اساس محقق سعی دارد 

در حوزه مطالعات « کاربردی-تحلیلی»تحقیق حاضر با روش   اقدام نماید. به صورت ذهنی و عینی معماری دوران اسالم

ی انجام گرفته است. همچنین در مطالعه« نامهپرسش»داده به روش  با ابزار گردآوری« روش پیمایشی»میدانی، 

ها، نسبت های مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بر اساس بررسی آمار توصیفی و شاخصکاربردی، داده

ست آمده به بررسی روابط همبستگی میان متغیرهای وابسته و متغیرهای مستقل پرداخته شده است. طبق نتایج به د

ای گزینه 4ای هستند و از طیف های رتبهها، که از نوع دادهکه حاصل نتایج آمار استنباطی هستند. با توجه به نوع داده

 برای استخراج معیارها استفاده شده است. Spssها در نظر گرفته شده است و از آزمون گاما در نرم افزار که برای پاسخ
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 شناسی در معماریزیبایی

شناسی نیز تشخیص و درک عواملی است از اهداف معماری آفرینش اثر زیبا یا خوشایند است. موضوع علم زیبایییکی 

هایی است که ی تجربی زیبا نقش دارند و درک توانایی انسان برای ابداع جلوهکه در ادراک فرآیند یک شیئ یا پدیده

کالبدی؛ نقش و  شناسیموضوع زیبایی(. 207: 1381آیند )لنگ، شناسی خوشایند به حساب میاز نظر علم زیبایی

تاثیر اشکال، تناسبات، ریتم، مقیاس، پیچیدگی، رنگ و سایه روشن محیط ساخته شده و طبیعی است. یکی از 

 و است. این رویکرد با توجه به عناصر اصلی هندسه« گشتالت»شناسی کالبدی رویکرد رویکردهای مهم در زیبایی

شوند. در این حالت عناصر شامل نقطه، ل میباروع و با در نظر گرفتن این عناصر و کاربرد آنها در ترکیب دنمحیط ش

 4توان محیط را به این عناصر تجزیه کرد و در ترکیب، بحث اصول سازماندهی عناصرخط، سطح و حجم است که می

زیباشناسی توضیح چیستی زیبایی و نحوه (. 8113، لنگمدنظر است) 6و نهایت سادگی 5وحدت، هماهنگی، نظم، ایجاز

(. قابلیتی است برای درک بهتر ادراکات و 2: 1381های آن است )آیوازیان، ادراک ما از آن و نیز تحلیل سطوح و گونه

الکساندر، گردد )های سخت )مانند تندیس( و نرم )مانند موسیقی( و باعث تغییر در روحیه و نگرش میهمچنین پدیده

شناسی در طول تاریخ، داللت بر ابیم؛ که مفهوم زیبایییکنیم در می(. هنگامی که در مورد زیبایی مطالعه می1381

(. زیبایی و ادراک حسی مرتبط با نظم و یکنواختی، در عین دارا 101و99: 1391معانی مختلفی داشته است )گروتر، 

ناسب، هماهنگی، وضوح، تعین و قطعیت دانسته شده است، بندی، اعتدال، تقارن، توازن، تبودن تضاد و تنوع، ترکیب

: 1384گران، در عین حالی که زیبایی در ادراک آدمی دانسته شده و هستی مستقلی برای آن فرض نشده است )ریخته

(. برخی ادراک 69: 1381؛ هنفلینگ، 35-32: 1386؛ گات و لوپس، 20: 1388؛ احمدی، 28: 1383؛ مددپور، 11

ها، های خاص، ترتیب و ترکیب معینی از اجزاء، خطرا مرتبط با عواملی همچون وحدت در کثرت، تناسب زیباشناختی

بخش گردند. البته ادرک های خوشایند و لذتتوانند منجر به ایجاد فرمشمارند که میبعدی برمیها و فضاهای سهرنگ

 . (98-99)همان:  وه تشخیص، ذوق و حساسیت استزیباشناختی صرفًا با حواس میسر نیست و نیازمند استفاده از ق

 

 شناسیابعاد عینی و ذهنی زیبایی

. دو دیدگاه کنیم کامال جدید بوده و مبانی خاص خودش را داردشناسی به معنایی که ما امروزه درک میبحث زیبایی

نی دارد و  ریشه در تفکرات ذهشناسی وجود دارد؛ دیدگاه عینی و ذهنی، هر چند که دیدگاه عینی نسبت به زیبایی

عینی و ذهنی  تواند زیبایی ماده را درک کند. در ادامه به بررسی دیدگاهاین که ذهن بدون تجلی و عینی شدن، نمی

ورد تردید نیست. شود. اگرچه زیبایی به عنوان واقعیتی عینی و تجلی یافته مزیبایی از دیدگاه صاحب نظران اشاره می

ینی بر وجه شود. اما برخی معتقد هستند که پذیرش غلبه وجه عدگاه اسالم حسن بدون تجلی نمیهمان طور که از دی

الم حقیقتی عذهنی جای تردید ندارد. در مباحث اسالمی عینی بودن زیبایی، اصل قطعی و پذیرفته شده ای است. در 

ل، ادراکات عق"چنین بستگی به ابزار است عینی و متعالی که مفهوم و محتوی آن بستگی به سطح تفکرات متفکر و هم

 نمایند.دارد که محقق و ناظر از زیبایی برداشت می "حسی و عاطفی، ذوق و سلیقه

بخش، رها از مفاهیم و بدون ای لذتتجربه -1شناسی ذهنی در فضای شهری وجود دارد: دو مورد در ارتباط با زیبایی

سی ذهنی، نه تنها عوامل حسی، بلکه دانش، فرهنگ و الگوهای از شنادر زیبایی -2شود هدف عملکردی را شامل می

از زیبایی است؛ از نظر وی با « کانت»(. دیدگاه اول بر پایه تعریف 58: 1389پیش تعیین شده نقش دارند )کریمی،

انویه شناسی موثر است؛ اما عوامل مذکور، عوامل ثوجودی که عواملی چون دانش و فرهنگ در ارتقای تجربه زیبایی

                                                           
4inclusiveness  
5conciseness  
6maximal simplici  
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شناسی شوند و دیدگاه دوم مربوط به تفکری است که معتقد به تاثیر گذاری عوامل فرهنگی در زیباییمحسوب می

 (. 101: 1385دارد )مولوی، 

ورزد و مقوله عینی بر تجربه تاکید دارد. تجربه تعبیری است از هرگونه فعالیت عینی مقوله ذهنی بر تفکر تاکید می

ای است نه فعالیت: مشاهده و آزمایش. مشاهده؛ ادراک دقیق پدیده است و آزمایش؛ مشاهدهموثر و مرکب از دوگو

های ذهنی تجربه کننده جدا نیست. چون ی انسان. تجربه با آنکه فعالیتی عینی است، از تاثیر ویژگیهمراه با مداخله

ی شخصی محقق نیز در کار او ، فلسفهای یک سلسله اعمال و احکام ذهنی است؛ افکار یا لفظ دیگرمقدمه هر تجربه

. (Hegel)بخشد گیرد، نظام و شکل معینی میی شخصی خود، به موادی که از تجربه میموثر است. زیرا محقق با فلسفه

ی زیبایی است. زیرا انسان شیفته زیبایی، خواصی دارد که علم جمال با علم جمال، تا حدی روانشناسی انسان شیفته

ها و هیجانات عاطفی انسان ها را دریابد. از این رو زیباشناسی پی بردن به تب و تابکوشد آناو می نفوذ در زندگی

 (. 140-142-: 1379دست خوش زیبایی است. )یوسفیان، 

هنری منظر از جمله توجه به کثرت از تنوع، مقیاس انسانی،  -پیتورسک با تاکیدی معمارانه بر جنبه های بصری

 ,Sitte)یابد ظمی ارگانیک در فرم و ترکیب رنگ، توسط افرادی چون زیته، گیبرد و هالپرین رواج میطبیعت گرایی و ن

1945; Gibberd, 1955; Halprin, 1966) با این حال به تدریج زیبایی شهری از حوزه تاکید عینی و احساسی .

ذهنی انتقال پیدا کرد. -لعات ادراکیو تخصص گرایانه مربوط به کیفیات بصری یعنی فرم، رنگ و بافت به حوزه مطا

استفان کاپالن، تاکید دارد اطالعات مردم و میزان آشنایی با منظر )و محیط شهری و کالبدی( جهت کشف اطالعات 

شناسی را دهد، ترجیحات زیبایی. مطالعات کاپالن نشان می(Kaplan, 1987)جدید در ترجیح زیبایی تاکید دارد 

زمینه م ذهنی افراد نسبت به مکان دانست. چرا که ادراک زیبایی همراه با عواطف شخصی و پیشتوان جدا از مفاهینمی

. نول معتقد است شناخت زیبایی، فرآیندی ادراکی است که (Kaplan&Kaplan, 1991)ذهنی فرد در ارتباط است 

چنین یابد. همرفتاری ادامه میهای عملی و بروز الگوهای از مرحله عملکرد ذهنی و فعالیت حواس تا مرحله فعالیت

شود که عبارتند از: سطح ادراک برای این فرآیند گسترده ادراکی چهار سطح مختلف ادراک زیبایی شناسی قائل می

 (. 1389به نقل از امین زاده، Nohl, 2001 ای و سطح ادراک نمادین )حسی، ادراک معنایی، ادراک نشانه

 عینی و ذهنی شناسی از منظر بعدکیفیات زیبایی

تواند نوع کیفیات زیباشناختی  را گردد، میهنگامی که شخصی با امری زیبا، اعم از زیبایی هنری و طبیعی مواجه می

 (. 54: 1394کند بر دو گونه بیان کند )موسوی رکنی، که درک می

تواند در بیان و یا تی که او میبه عنوان مثال شخصی که در داخل فضا یا در برابر بنای معماری قرار گرفته است؛ عبار

 کند به این دو شکل است:تشخیص ادراکات شخصی خود دریافت می

الف( اثر معماری زیبا و جذاب است. )دریافت ادراک حسی و برانگیخته شدن حاالت مختلف عاطفی به صورت آنی 

 برای ناظر(.

 رسد.ب( این اثر معماری زیبا و جذاب به نظر می

دریافت ادراک حسی و برانگیخته شدن حاالت  -1تواند به دو گونه برداشت شود: یی برای شخص میبراین اساس زیبا

 ای و توقعات ذهنی شخص.یا به صورت مقایسه -2مختلف عاطفی به صورت آنی برای 

ه صورت آنی در جمله الف( ناظر، با حضور و با دریافت ادراکاتی که از بنای معماری دارد زیبایی و جذابیت معماری را ب

کند. لذتی از های مختلف کالبد و محیط کسب میکند در حالی که در جمله ب( ناظر ادراکاتی از ویژگیدرک می

هایی مختلف از ها و ویژگینماید؛ گویی که ناظر به دنبال کیفیتزیبایی و جذابیت معماری در ذهنش مستند می
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پردازد. با این حال شخص در تصورات ات حسی و عاطفی میزیبایی دارد که به صورت توقعات ذهنی و کشف هیجان

معماری مواجه است که  های متعدد زیباییذهنی و عینی از کیفیات زیباشناسانه معماری درک دارد در برابر ویژگی

طفی ها واکنش عاشامل: ویژگی فیزیکی، محیطی، هنری، مفهومی، بصری و غیره ... دارد زیبایی را قضاوت کرده و به آن

 دهد. البته عملکرد بنا نیز در میزان جذابیت بنا بی تاثیر نیست.   نشان می

 

 شناختی معماری اسالمیمعیارهای عینی و ذهنی در بررسی زیبایی

ای به تواند جستجو و شناخته شود. و هر روشی تا اندازههای متعددی میشناسی از روشی زیباییتحقیق در زمینه

اذهان دارد. با توجه به مباحث گفته شده، نگارنده تحقیق از دو مقوله عینی و ذهنی به مسئله  کشف حقیقت زیبایی

شناسی الزم است تا عوامل و عناصر عینی و ذهنی های زیباییدر حوزهپردازد. شناسی معماری دوران اسالم میزیبایی

های کالبد ها و ویژگیای از شاخصاساس مجموعهگیرند، شناسایی شوند. بر این نامه را در بر میکه چارچوب پرسش

شناسی ها زیبایینامه استفاده شده است تا به صورت عینی و ذهنی نسبت به اولویتدر سواالت پرسش معماری اسالمی

در نظر گرفته تا موجبات ادراکات زیبایی محیط و کالبد مشخص شود. ابعاد مورد توجه در بررسی تمامی مصادیق 

 ها زیر: وران اسالم شامل بر شاخصمعماری د

 تنوع و وحدت -7  مکان حس-6تزیینات  -5عناصر معماری  -4هندسه  -3فضای معماری -2فرم معماری  -1

 در معماری اسالمی ایران معنایی و مفاهیم -9مکان و محیط -8
 

 معماری میفر

بر اساس این دیدگاه بیان معماری از کارکرد خط، سطح  .شناسی فرمی توجه به ساختار محیط استنکته اصلی زیبایی

دهند و ها، روشنایی و رنگ به محیط شکل میهای فرمی از طریق ساختارسطوح، بافتآید. ویژگیو فرم به دست می

کلی و پردازان این مکتب از جمله آرنهایم، آلبرز، بخش و دلپذیرند. نظریهکنند، لذتهایی که الگوها ایجاد میتداعی

شناسی تأکید دارند. ادراک فرم با استفاده از کاندینسکی همگی بر نقش ارزش بیانی الگوهای فرم در تجربه زیبایی

های فرمی از نظم حسی به وجود شکلی نظریه گشتالت قابل توضیح است. ارزشیند همآقوانین نیروهای فضایی و فر

تار یا الگوهای فرایند هنری مورد نظر است. شناخت نظام موجود بخش بودن ساخهای فرمی لذتآیند. موضوع ارزشمی

ی آرنهایم بهترین تحلیل را در حوزه (.222تا  218و  213: 1381در الگوها از نکات مورد نظر بحث ادراک است )لنگ، 

و قرارگیری شناسی دارد. او معتقد است که جزییات اشکال با توضیح هندسه، اندازه، کمیت زیبایی یگرایمکتب فرم

شوند، فشار و کشش همواره نیروهای بصری وجود دارند که گسترش یافته و جمع می»شود. فرم در فضا تحلیل می

ی معنا و بیان کنند، این نیروها تعیین کنندهنمایند، پیش روی و عغب نشینی میکنند، طلوع و افول میایجاد می

شوند، و با نیروهای ین نیروها هستند که در فضای پیرامون گسترده میبنابر نظر آرنهایم اشیاء مولد ا«. هنری هستند

(. معماری با اتحاد فرم و فضا در یک وجود واحد، 205: 1382مشابه صادر از اشیاء مجاور تعامل دارند )رودولف آرنهایم، 

بدین معناست که، هنر  ای برای تأمین مقاصد عملکردی است بلکه، بازگوکننده مفاهیم نیز هست. ایننه تنها وسیله

 (. 386: 1382دهد )چینگ، بخشد بلکه، به آن مفهوم نیز میمعماری نه تنها به زیست ما عینیت می

 فضای معماری

گیرد. انسان در فضا نیازهای مادی و معنوی خود های فردی و اجتماعی فرد را در بر میکلیه فعالیت ؛فضا در معماری

: 1395فر، کند )قائمیمعماری فضا هست و در فضای معماری انسان حرکت و زندگی میکند. جوهر اصلی را تامین می

کند ولی به محض آن که یک گروه (. فضا در مفهوم موجود خویش به تنهایی هیچ ویژگی خاصی را مطرح نمی45و44
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ها و رفتارهای یان فعالیتشود. فضا بستری برای بانسانی فعالیتی را در مکانی مطرح کند، معنای نمادین فضا مطرح می

(. به طور کلی معماری از دو عنصر فرم و فضا تشکیل 1382گردد؛ محلی برای تخیل و واقعیت )حبیبی، انسانی می

شود. یافته است. جوهر اصلی طراحی رابطه متقابل این دو عنصر است. در فرهنگ ما معموال فقط توده در نظر گرفته می

: 1376ی حواس و عواطف انسان در آن دخالت دارد )بیکن، فعالیت مغز نیست، بلکه کلیه آگاهی از فضا تنها منوط به

ی فضا، معرفی عنوان تعریف کنندهها، نیز بهاین درحالی است که عناصر فیزیکی و کمیت (.1380کار، در نقره 15

زاده نیز با زاده و امیننقی (.5: 1377)بحرینی، "ی فضا شکل آن استترین مشخصهمهم"گوید: شوند. بحرینی میمی

ی ها، از عوامل اصلی تعریف کنندهی فرهنگعناصر و عوامل شکل دهنده"گوید: تاکید بر عوامل فرهنگی، چنین می

انسان در مقام استفاده "گویند: (. ایشان در جای دیگری می148الف: -1382-زاده، زاده و امین)نقی "فضا هستند

شود که دستگاه فکری او با دستگاه فکری شخصی که فضا میزانی به ادراک حقیقت فضا نزدیک میکننده از فضا، به 

معماری به خودی "(. از نظر صارمی: 116ب: -1382زاده، زاده و امین)نقی "را پدید آورده است، سنخیت داشته باشد

 "بینیمی معماری را میا در اولین نگاه تودهای از احجام سروکار دارد، که این احجام شکل خاصی دارند و مخود با توده

(. در تفکر اسالمی، فضا و مکان )عالم( از آن جهت که محضر خداست، تقدس 1380کار، ، در نقره172: 1378)صارمی، 

ی تجلی مادی کیفیتی معنوی و روحانی مطرح نمود ی خداوند بر موجودات عالم، آن را به مثابهیافت. و اینکه احاطه

(. نصر 95: 1378)میرمیران،  "ترین بخش معماری استفضا جوهری"(. به نظر میرمیران: 61-59: 1390ی، )معظم

شود. شیء است که فضای اطراف خود را تعریف فضا با شکل مثبتی چون ساختمان، یا مجسمه تعریف می»گوید: می

فضا نه با شیء مثبت، بلکه با عدم حضور بخشد. در معماری اسالمی، کند و به این فضا معنا و هدف خاصش را میمی

 (. 183: 1375)نصر، « شودجسمانیت یا مادیت تعریف می

 هندسه

باشد. از علوم ریاضی است و علمی است که در آن مطالعه در فضا، به لحاظ مفهوم هندسه به معنای اندازه و شکل می

حساب، یکی از دو شاخه قدیمی ریاضیات است. علم اشکال و اجسام قابل تصور در یک فضا باشند. این دانش همراه با 

هندسه مثل همه علوم دیگر از مشاهده و تجربه ناشی شده و ارتباط جدی با احتیاجات اقتصادی بشر دارد. تناسبات 

ی آثار ی مناسب میان اجزاء با یکدیگر و با کل اثر دالدت دارد. تقریبا همهنیز مفهومی ریاضی است که بر اساس رابطه

اند. از این جهت تناسب یکی از اصول اولیه اثر هنر است که نری )و معماری( بر اساس نوعی تناسب به وجود آمدهه

(. کاربرد تناسبات به دلیل ایجاد زیبایی 15: 1389کند )بمانیان و همکاران، رابطه هماهنگ میان اجزاء آن را بیان می

ای برخوردار است و تقریبا همه آثار هنری بر اساس نوعی تناسب بصری در هنرهای تجسمی و معماری از اهمیت ویژه

(. تاکید اصلی معماری و شهرسازی ایرانی بر نوعی 477: 1394کالنتری و همکاران، به وجود آمده اند )نجفقلی پور

ایرانیان در (. 42: 1394بینی زیباشناسانه )هندسه و تناسبات( استوار بوده است )بختیار نصرآبادی و همکاران، جهان

های متمادی همواره ارزش واالیی برای زیبایی قائل بوده و علم هندسه را ابزار قدرتمندی برای این کار طول قرن

اند تعادل، هماهنگی، زیبایی و نظم را )در تشکیل ساختار فیزیکی معماری و اند که با استفاده از آن توانستهدانستهمی

سالمی با الهام از هندسه پنهان، چشمان مخاطب را جمال زیبایی هستی منور ساخته هنری( بیافرینند. معماری دوره ا

سازد. سیر جمالی الی اهلل، که جز با غوطه ور شدن در نظام شگفت آور هستی امکان پذیر نیست، همگام می"و او را در 

ته؛ به این صورت که در این سیر هر )معماران و هنرمندان( با استفاده از اعداد و تناسبات، نقوش را به هم مرتبط ساخ

عددی اشارات به یک وجه کمی و هر شکل اشارات به یک صورت مثالی دارد و همه اینها از طریق هندسه به هم پیوند 

. سید حسین نصر در کتابش به نام علم در اسالم، بر اهمیت (Nadimi, 1988:32) "گیرندخورند و حیات میمی

شوند؛ زیرا مبنای اکید دارد. هندسه و تناسبات، جزء گسست ناپذیر معماری محسوب میهندسه در معماری اسالمی ت
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است و برای ساختن الزم است از یک هندسه و نظم دقیق استفاده شود. هندسه به طور کلی « ساختن»کار معماری 

نژاد، می)مهدویدر طراحی و ساخت کاربرد دارد. ساخت هندسی بناهای تاریخی دوران اسالمی، تجلی حکمت اسال

 ( در کالبد بناهای این دوران کامال مشهود و نمایان است. 60: 1383

 عناصر معماری

شناسی و های زیباییعنوان بخش مهمی از ویژگیهای بصری و زیبایی برخوردار بوده و بهعناصر معماری از ویژگی

ک کالبد مفهومی و کامال سازگار با عملکرد شوند. طرح و فرم عناصر معماری در یاجزای کالبدی معماری محسوب می

های بصری داخلی و خارجی محیط و کالبد معماری در نظر مورد انتظار با توجه به توجیهات فنی و منطبق با جنبه

عنوان شود. بخشی از این عناصر به صورت ساختار اصلی )فیزیکی؛ ابعاد، تناسبات، رنگ و ...( بنا و بخشی بهگرفته می

ها(، و بخش زیادی دیگر به عنوان الحاقات )جنبه تزیینی و معنایی( معماری در مفهومی و معنایی )نماد و نشانهجنبه 

های ، جنبه"فیزیکی و بصری"های ساختاریشود. زیبایی و کسب لذت از عناصر معماری نیز پیرو ویژگینظر گرفته می

اند چرا که این عوامل با کلیت و تزیینی در نظر گرفته شده های الحاقایو جنبه "هانماد و نشانه"مفهومی و نمادین

 اند. های زیبایی شناسی و ادراکات حسی افراد در ارتباطزیبایی کالبد فیزیکی معماری، تجربه

 تزیینات

 است تجسمی آثار مجموعه به مربوط( تاکنون دیرباز از) ایران هنری و تصویری فرهنگ از اعظمی بخش مسلم طور به

 ها،شیوه از انواعی به را هامکان این سطوح کلی طور به و گرفتهشکل محیط و معماری با تعامل و وابستگی در که

 نظیر باتعابیری پردازیم،می هانمونه بررسی به اسالمی-ایران هنر منابع در که زمانی. است بخشیده متمایز ایجلوه

 نژادعلوی)است رایج بسیار اسالمی -ایرانی هنر منابع در «معماری تزیینات» اصطالح) شویممی مواجه معماری تزیینات

 هایزیبایی چون هم مرئی و دیداری هایجنبه به اشاره ضمن ایرانی فرهنگ در «تزیین» مفهوم (.5: 1389 همکاران، و

جدانشدنی و عمده در تزیینات جزء  (.10: همان)دارد اشاره متعالی ایمرتبه به حقیقی زینت عنوان به باطن، و ظاهر

باره یکی معماری اسالمی است و شاید کمتر بنای مذهبی وجود دارد، که تزیینات در آن نباشد. نکته اصلی در این

شدن ساختار و تزیینات در بنا است، به طوری که تزیینات چیزی جز از خود بنا و الحاقی آن نبوده و این حتی به 

 (. 45-52: 1388است)حاتم و استیزی، کرده استحکام اصلی بنا نیز کمک می

 مکان حس

 و هاانگیزه توقعات، ها،نقش اساس بر مردم که است رمزهایی و معانی ها،پیام شامل کالبدی عناصر بر عالوه محیط 

 است ترکیبی 19مکان حس خاطر همینبه(.   ,1990Rapaport) کنندمی درک و رمزگشایی را آن عوامل دیگر

 خاص ایمنطقه یا فضا از ناخودآگاه یا خودآگاه صورت به گروهی یا شخص که هاییکیفیت و نمادها معانی، از پیچیده

 مکان، به مربوط حکایات مکان، نام مانند مکان با افراد پیوند و هابینی جهان ها،نگرش به مکان حس. کنندمی ادراک

 به مکانحس(. 48: 1391 همکاران، و حاجی، موسوی) دارد بستگی مکان با معنوی پیوندهای و مکان هایتجربه

 فرد زندگی مکان در تواندمی حس این. است روزمره هایفعالت و نمادها درک واسطه به مکان با شدن مرتبط معنای

 مکانحس چگونگی بر جمعی و فردی هایارزش(. Relph, 1976) یابد گسترش و عمق زمان گذر با و آمده وجود به

 و گذاردمی تأثیر مکان در افراد اجتماعی و فردی رفتار ویژه به و هانگرش ها،ارزش بر نیز مکانحس و گذاردمی تأثیر

 بنابراین(. Canter, 1971) کنندمی شرکت شانمکانحس چگونگی به توجه با اجتماعی هایفعالیت در معموال افراد

 خواندن و بازیابی حس با و دهدمی شکل خود درون در سنت یا اتفاق یک نتیجه در شخص که است حسی مکان،حس

 (.  Jackson, 1944) شودمی نگهداری وقایع، دوباره
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 تا ظاهر از فراگیر ادراکی حس، این». کندمی خالصه «مکانحس» مفهوم در را فضا و کالبد مشترک تاثیر اردالن، نادر

 اصلی عامل فضا، تر،باطنی و ترتجریدی هایبخش در و کالبد تر،ظاهری هایبخش در شاید که فضاست و کالبد باطن

 آن وجود و روح شامل هم و است، جسم شامل هم که است مکان از معین و قاطع حسی مهم، امر. بود خواهد آن

 ادراک چشم با را شیء جسمانی حدود که دارد وجود بیننده فهم و شعور در فقط بلکه نیست، ملموس و محسوس

 (. 11: 1365 اردالن،) "دهدمی تشخیص مضمون و محتوا عنوان به را مکان روح عقل، با و کندمی

 تنوع و وحدت

آید )گروتر، جا گرایش به وحدت به وجود میعنوان یک کلیت مطرح سازد. از اینهر ساختمانی مایل است که خود را به

حاالت رسیدن به وحدت است )اردالن و ی گوناگونی ابزار و تعدد (.  نادر اردالن معماری نمایش دهنده550: 1386

نگری همچون دهد. این وحدتبینی توحیدی، ساختار عمقی هنرهای اسالمی را شکل می(. جهان40: 1391بختیار، 

بینی به سطح پدیدارها آمده و کثرت و تعدد عناصر در سطح را به هم پیوند گشتالتی، فراتر از اجزاء، از عمق جهان

(.  زهرا رهنورد در کتاب حکمت و هنر اسالمی، با مطرح نمودن بحث وحدت 45: 1391هین راد، دهد )اسالمی و شامی

وی همچنین دیدگاه « یابدوحدت در هماهنگی و انسجام عالم کثرت و در نظم و توازن انعکاس می:»کند که اشاره می

های شناختی از وحدت و کثرتزیباییای هنر اسالمی تجربه»کند که گفته است: بوکهارت را در این زمینه بیان می

 هاتشویش کثرت شوند و ازها در حوزه نظمی بدیع به وحدت تبدیل میجهان است که در این تجربه، کلیه کثرت

 که است وحدت شناسیزیباییتجربه مهم هایویژگی (. از23: 1388)رهنورد، « بازگردند. وحدت آرامش به و بگریزند

 تبدیل شناسیزیبایی تجربه به را تجربه یک که چیزی»: کندمی تبدیل منظم ایگونه به را نامنظم تجربه زمان،هم

 مندانهرضایت ترکیب به منجر نهایت در که است نحوی به( تغییرند الزمه که) هیجانات و ثبات کردن دگرگون کندمی

 باالتر محیط طراحی کیفیت باشد، بیشتر تنوع و وحدت میان تعادل قدر هر(. 54: 1393 همکاران، و انصاری) «شودمی

 آثار شناسیزیبایی از بخشی عنوانبه 21تنوع و 20وحدت میان تعادل رو این از(. 277: 1391 مسعود،بانی) رودمی

 را وحدت بوکهارت تیتوس. گرفت نظر در توانمی تزیینات انواع و آمده وجود به فضاهای فرم، نظر از اسالمی

 انسانی، هایآفرینش میان از اردالن نادر. داندمی شناسیزیبایی مکاتب دیگر مقابل در شناسیزیبایی نکته ترینمحوری

 (.40: 1391 بختیار، اردالن،) است وحدت به رسیدن حاالت تعدد و ابزار گوناگونی یدهنده نمایش معماری

 مکان و محیط

 و زمان مرور به انسان. است اکتسابی بیشتر و نیست ذاتی که دارد وجود روابطی پیرامونش و زنده موجود هر بین

 شناخت همین به و باشدنمی خود اطراف اشیاء همه شناخت به قادر ذهنش در و یادگرفته اطالعاتی و تجربیات افزایش

 خاطرات در مثال شود،می مطرح خاص محیطی با ارتباط در شئ هر ما تصورات در. دارد را محیط کنترل گرفته یاد

 لطف شیخ مسجد ما(. 1391 گروتر،) پله روی یا یخچال در نه بینیممی میز روی یا کتابخانه در را "کتاب" خود ذهنی

 . بینیممی اصفهان جهان نقش میدان در را اهلل

 خود ویژه محیط دارای معماری اثر هر» دهدمی توضیح چنین پیرامونش محیط با را ساختمان یک ارتباط بوتا ماریو

 اثر از ادراکی تجربه که دهدمی نشان تحقیقات «دارند متقابل تاثیری که شودمی نامیده ساختمان بستر که است

 بیننده ادراک یعنی. دارد چشمگیر اثر ساختمان یک ادراکی تجربه به محیط، ساختمان بر ویژه محیط دارای معماری

 به نیز را محیط باید ساختمان یک درک و تجربه در پس کندمی تغییر متفاوت محیط دو در مشابه ساختمان دو از

 بخشی مکان عکس. بر و است کمتر ادراک بر محیط اثر باشد ترمتعارف ساختمان هرچه( 1391 گروتر،) آورد حساب

 (.44: 1395 فر، قائمی) است "هویت" صاحب دارند قرار آن در که عواملی طریق از که است فضا از
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 در معماری اسالمی ایران معنایی و مفاهیم

گرایش به معنا و رمزگرایی در معماری سنتی محصول نگرشی است که این معماری به عالم هستی دارد )صالحی، 

(. معماری سنتی در باالترین مرتبه خود سعی در تجلی حضور الهی در صور مادی دارد. لذا هنرهای خاصی در 1386

اسلیمی و نوع حضور رمزگونه نقوش هندسه،  ،خوشنویسی ؛که سرآمد آنان هنرکند این دوره جایگاه خویش را پیدا می

تا تجلی معنا در هنر اسالمی  بخشندعناصر خلقت مانند نور و آب و... نیز در این معماری به آن معانی خاصی می

بلیسم و نمادگرایی در گنون، فیلسوف فرانسوی نیز قائل به القای معانی با توسل به سمگر باشند. همچنان که رنهیاری

فضاهای معماری است و در عین توجه به ابعاد سمبلیک و متافیزیک در هندسه و اعداد، قائل به حقیقتی است که 

  . (Pinchard, 2005بیرون از زمینه نمادها و فضاهاست )

 

 شناسی معماری اسالمیهای عینی و ذهنی زیباییها بر اساس شاخصتحلیل داده

ها انجام شده های این تحقیق، در دو بخش زیر به بررسی دادهاطالعات به دست آمده از پرسشنامه تجزیه و تحلیل

 است.

شناسی، بناهای و های زیباییهای کالبدی بر اساس رویکرد هر یک از شاخصبندی ویژگیآمار توصیفی و اولویت -

 از دیدگاه مردم و معماران استخراج شده است. مساجد اسالمی، در دو بعد عینی و ذهنی در نظر گرفته شده است؛ که 

 شناسی در بعد عینیهای زیباییالف( توزیع فراوانی شاخص

شاخص در نظر گرفته شده است که در این میان،  26شناسی معماری دوران اسالمی، زیبایی "عینی"در بررسی بعد 

شناسی معماری اسالمی از نظر مردم داشته باییشاخص بیشترین تاثیر را در میزان زی 24تعداد  1مطابق جدول شماره 

شود، از (. همان طور که مشاهده می1باشند )جدولشاخص در اولویت می 26است و از دیدگاه معماران به ترتیب 

های حس وحدت، فرم بنا، فضای معماری، هندسه، مقیاس و تناسبات، عناصر معماری، دیدگاه هر دو گروه، شاخص

 های زیبایی معماری اسالمی قرار دارند.اولویت خوانایی، تقارن در
 ماخذ: نگارندگان -شناسی معماری اسالمیهای بعد عینی زیباییبندی شاخصاولویت -1جدول

 دیدگاه معماران دیدگاه مردم اولویت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فراوانی  شاخص 

 عددی

فراوانی 

 درصدی

فراوانی  شاخص

 عددی

فراوانی 

 درصدی

 %90 200 فرم بنا %88.7 787 حس وحدت  1

 %87.4 200 وحدت حس %83.7 780 تزیینات 2

 %87.2 200 تزیینات %83.2 768 فضای معماری  3

 %85.1 200 فضای معماری  %75.4 765 فرم بنا 4

 %85 200 مقیاس و تناسبات %74.3 721 هندسه 5

 %84.1 200 هندسه %71.2 684 معماری عناصر 6

 %82.5 200 عناصر معماری %79.5 672 خوانایی 7

 %77.5 200 تقارن %67.4 670 ورودی 8

 %75.2 200 پیوستگی عناصر %67.2 663 تقارن 9

 %73.8 200 الحاقی عناصر %64.4 651 ریتم  10

 %72.7 200 ورودی %64.1 648 نقوش اسلیمی 11
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 شناسی ذهنیهای زیباییب( توزیع فراوانی شاخص

شاخص در نظر گرفته شده است که مطابق با  16شناسی معماری دوران اسالمی، زیبایی« ذهنی»در بررسی بعد 

داشته است. و از دیدگاه  تاثیر را در میزان زیباییشاخص بیشترین  14( که در این میان، از نظر مردم تعداد 2)جدول

(. همان طور که 2اند )جدولشاخص در اولویت زیبایی لحاظ نموده 16معماران و متخصصان نیز به ترتیب تعداد 

مکان، ارزش تاریخی، معانی و مفاهیم، عملکرد بنا، معنویت، های حسمشاهده می شود، از دیدگاه هر دو گروه شاخص

 تنوع، فرهنگ، تزیینات، فضای معماری، هویت در اولویت ارزشیابی زیبایی قرار دارد. وحدت و
 ماخذ: نگارندگان -شناسی معماری اسالمیهای بعد ذهنی زیباییبندی شاخصاولویت -2جدول

 دیدگاه معماران دیدگاه مردم اولویت 

 

 

 

 

 

 

 

 بعد

 ذهنی

 

 

 

فراوانی  شاخص 

 عددی

فراوانی 

 درصدی

فراوانی  شاخص

 عددی

فراوانی 

 درصدی

 %94.6 200 مکانحس %81.3 787 ارزش تاریخی 1

 %91.7 200 معانی و مفاهیم %78.7 787 مکانحس 2

 %87.4 200 معنویت %78.6 780 عملکرد بنا 3

 %85.3 200 فرهنگ %74.2 768 وحدت و تنوع 4

 %84.2 200 فضای معماری  %71.4 765 تزیینات 5

 %84 200 هویت %68.9 721 معنویت 6

 %82.8 200 هندسه %68.6 684 محیط و مکان 7

 %82.1 200 فرم بنا %67.2 672 فرم بنا 8

 %81.8 200 وحدت و تنوع  %65.9 670 اصالت 9

 %74.3 200 روابط معنایی %63.1 581 عناصر معماری 10

 %72.1 200 گراییزمینه %62.7 563 هویت 11

 بعد

 عینی

 %72.5 200 تعادل %64 640 تنوع 12

 %71.8 200 تنوع %62.4 632 خوانایی 13

 %71.6 200 نور %59.2 631 عناصر پیوستگی 14

 %71.5 200 آیات و اسماء  %59.1 624 رنگ 15

 %71.5 200 اسلیمی نقوش %58.3 622 نور 16

 %70.8 200 رنگ %57.6 617 مقیاس و تناسبات 17

 %63.3 200 ریتم  %56.7 571 هانماد و نشانه 18

 %61.1 200 تکرار %54.8 532 مصالح 19

 %59.6 200 هانماد و نشانه %53.1 528 اسماء و آیات 20

 %58.8 200 سادگی %52.9 386 ظرافت 21

 %58.4 200 بافت و مصالح %52.7 371 تعادل 22

 %58.3 200 پیچیدگی %52.5 364 پیچیدگی 23

 %58.1 200 کیفیت %52.1 363 تکرار 24

 %57.8 200 ظرافت - - کیفیت 25

 %57.7 200 خوانایی - - الحاقی عناصر 26
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 %71.8 200 سبک %53.7 541 معانی و مفاهیم 12 

 %62.8 200 محیط و مکان %52.1 539 خالقیت 13

 %60.4 200 عملکرد بنا %51.3 516 خوانایی 14

 %57.6 200 عناصر معماری - - سبک 15

 %54.8 200 خالقیت - - - 16

 

شناسی بناهای دوره اسالمی از دیدگاه )مردم، معمار، های عاطفی و احساسی نسبت به زیباییبندی واکنشاولویت -3جدول

 گردشگران(

 

 

 فراوانی درصدی فراوانی عددی شاخص  ردیف

 

 بعد

 ذهنی

 %88.3 987 معنویت 1

 %86.6 865 آرامش 2

 %83.9 781 جذابیت 3

 %77.3 738 ستایش 4

 %76.6 689 خوشایندی 5

 %69.4 627 لذت 6

 %67.8 583 مندیرضایت 7

 %59.8 539 وابستگی 8

 

 اسالمی دوران معماری شناسیزیبایی ادراکات با وابسطه و مستقل بررسی رابطه میان متغیرهای -4جدول شماره

 شناسی معماری دوران اسالمیمتغیرهای مستقل و وابسطه با ادراکات زیبایی ردیف

 فراوانی درصدی فراوانی عددی اولویت تاثیرگذاری شاخص زیبایی 1

 %82.7 721 وابستگی فرم بنا

 %77.3 672 تحسین

 %63.6 640 مندیرضایت

 

2 

 

 %82.8 787 وابستگی عناصر معماری

 %77.3 768 ستایش

 %63.6 640 مندیرضایت

 

3 

 

 %74.6 684 جذابیت تزیینات

 %77.3 768 ستایش

 %71.6 780 لذت

 

4 

 

فضای معماری )پرو 

 خالی(

 %67.7 787 آرامش

 %71.6 780 لذت

 %88.3 787 معنویت

 %77.3 672 تحسین هندسه و تناسبات 
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5 

 

 %71.6 780 لذت

 %63.6 640 مندیرضایت

 

6 

 

 %77.3 768 ستایش وحدت و تنوع

 %69.1 721 خوشایند

 %63.6 640 مندیرضایت

 

7 

 

 %79.4 721 وابستگی تقارن و تعادل

 %63.6 640 مندیرضایت

 %59.7 622 مطلوبیت

 

8 

 

 %79.9 622 مطلوبیت پیوستگی عناصر

 %63.6 640 مندیرضایت

 %59.6 721 خوشایند

 

9 

 

 %77.3 672 تحسین الحاقی عناصر

 %72.7 622 مطلوبیت

 %63.6 640 مندیرضایت

 

10 

 

 %74.6 684 جذابیت ورودی

 %69.1 721 خوشایند

 %63.6 640 یمندرضایت

 

11 

 

 %88.3 787 معنویت نور و رنگ

 %67.7 787 آرامش

 %71.6 780 لذت

 

12 

 

 آیات و اسماء 

 

 %88.3 787 معنویت

 %67.7 787 آرامش

 %69.1 787 خوشایند

 

13 

 

 اسلیمی نقوش

 

 %77.3 672 تحسین

 %71.6 780 لذت

 %69.1 721 خوشایند

 

دهد که از دیدگاه مردم و معماران کاربردی صورت گرفته نشان می-آمار تحقیق تحلیلیطبق نتایج به دست آمده از 

صاحب نظر نسبت به زیبایی معماری اسالمی، معیارهایی بر ادراکات عینی و ذهنی کالبد و فضا و مکان معماری 

که نسبت به موضوع تحقیق های عینی دهد، از دید مردم شاخصبیشترین تاثیر را دارند. همان طور که نتایج نشان می

 ها عبارتند از:در نظر گرفته شده است به ترتیب اولویت

 معماری، خوانایی، ورودی، تقارن. بنا، تناسات و هندسه، عناصر فرم معماری، تزیینات، فضای وحدت، حس

مکان معماری  شناسی کالبد، فضا وهای بعد ذهنی زیباییها و اولویتنتایج بدست آمده از تحلیل و بررسی شاخص

دهد که زیبایی برای ناظر )مردم و معماران( توانسته است حس معنویت، آرامش، جذابیت، لذت، دوران اسالم، نشان می

های متفاوت فراهم مندی، ستایش و مطلوبیت معماری را برای افراد مختلف با ذهنیتتحسین، خوشایندی، رضایت
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ها های زیر استخراج شده به ترتیب اولویتایی در بعد ذهنی افراد با اولویتهای زیبدست آمده از شاخصنماید. نتایج به

 عبارتند از: 

معنایی،  روابط تنوع، و بنا، وحدت هویت، هندسه، فرم معماری، مفاهیم، معنویت، فرهنگ، فضای و مکان، معانیحس

 گرایی، سبک معماری. زمینه

 گیرینتیجه

از آن دارد که دیدگاه مردم و معماران نسبت به زیبایی معماری هموراه یکی از  شناسی، حکایتابعاد زیبایی بررسی

باشد. در این راستا نظریه زیبایی معماری اسالمی یک وجوه اصلی تحلیل و تفسیر محیط و کالبد فیزیکی معماری می

پردازند دیدگاهی به آن میمسئله مهم است. البته باید توجه داشته باشیم که نظر مردم و معماران چگونه و طبق چه 

مهمتر است. در این مسیر مسائل گوناگونی در مورد زیبایی معماری اسالمی وجود دارد. با در نظر گرفتن مکاتب فکری، 

شود. اما سوال اینجاست که آثار های زمان و مکان خود نظرات کامال مشابه و متفاوتی ارائه میها، سلیقه و ایدهسبک

بندی دو دیدگاه شوند؟ که محقق نسبت به اولویتچه لحاظ زیبا، جذاب و خوشایند محسوب میمعماری اسالمی از 

عینی و ذهنی و بررسی این دیدگاه اقدام نموده است. البته نباید انتظار داشته باشیم که پاسخ صریح و واحدی برای 

د، متعدد و گوناگونی برخوردار بوده و این پرسش وجود داشته باشد، چرا که زیبایی آثار معماری از خصوصیات ارزشمن

که از محیط و مکان  "ایبه صورت مستقیم و مقایسه"و عینیتی  "انتظارات و توقعات ذهنی"گاها ناظر طبق ذهنیت 

دهد. نگارنده در این تحقیق به بررسی معماری دارد به سواالت تحقیق، در ذهنش مواجه شده و به آنها واکنش نشان می

شناسی عینی و ذهنی از دیدگاه مردم و معمار، نسبت به معماری دوران اسالم با توجه به مبانی زیباییشناسی زیبایی

های مختلف است که شامل: در رشته معماری پرداخته است. در این دیدگاه ساختار و محیط معماری دارای ویژگی

.... بوده که مورد بررسی قرار گرفته است. هدف فرم معماری، فضا، انواع تزیینات، هندسه، انواع عناصر معماری و غیره 

شناسی معماری با تاکید بر ابعاد عینی و ذهنی محیط و کالبد معماری بندی زیباییاز تحقیق حاظر ارزیابی و اولویت

دوران اسالمی بوده است. بررسی مبانی نظری و معیارهای تحقیق نشان دهنده موضوع مهم ادراک عینی زیبایی نسبت 

پرسش نام که بین اشخاص مختلف   800ها و نتایج به عمل آمده از تعداد یط و کالبد معماری است. طبق برسیبه مح

 نظر سنجی شده و استخراج معیارهای معماران و صاحب نظران، زیبایی و ساختار کالبد معماری مورد توجه بوده است. 

های فیزیکی و ساختاری از قبیل: فرم، فضا، از ویژگیناظر با حضور فیزیکی در محیط و مکان معماری از طیف کثیری 

های مختلفی که موجب به وجود آمدن تزیینات، عناصر معماری تا معانی و مفاهیم، و همچنین انبوه زیادی از ویژگی

بخش شده، و طبق ارزیابی، شناخت و حس لذت از زیبایی معماری دوران اسالم در یک ساختار هدفمند و وحدت

که به صورت خودآگاه و ناخود آگاه ناظر از در مورد محیط و مکان معماری کسب نموده و باعث برانگیخته ادراکاتی 

مندی، شدن انواع احساسات حسی و عاطفی از قبیل معنویت، آرامش، جذابیت، ستایش، خوشایندی، لذت، رضایت

که به صورت تجربیات و انتظارات ذهنی که  آورد. در این مسیر ناظر طبق ذهنیاتیوابستگی و غیره برای ناظر پدید می

عقل، ادراکات، "از زیبایی دارد انواع حاالت مختلفی بر روی او تاثیر گذار بوده و همچنین ناظر طبق ابزاری شناسایی 

نماید. که در باالترین اقدام نموده و نسبت به زیبایی انواع مختلفی از سطوح زیبایی را برداشت می "ذوق، حساسیت

ترین سطح که به صورت برداشت و توقعات شخصی افراد را شامل سب لذت از معنویت، معانی و مفاهیم تا پایینآن ک

 شود. می
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 و مآخذ:   منابع

 ها:کتاب

 .ر سمتنش تهران: جمه: مهرداد قیومی بیدهندی،رت .شناسی صور معماریپویه .(1382) .آرنهایم، رودولف

 انتشارات موسسه علم معمار. وحدت؛ نقش سنت در معماری ایرانی. تهران: حس .(1391) .اردالن، نادر و بختیار، الله

 . تهران: انتشارات مینوی خردفر و امیر نصری،  ی فریده فرنودزیبایی، ترجمه (.1393. )اسکروتن، راجر

تهران:  ،ندیترجمه مهرداد قیومی بیده .زمان ساختنبیراز جاودانگی؛ راه معماری و  .(1381) .الکساندر، کریستوفر

 .تشارات دانشگاه شهید بهشتیان
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 .هنر معماری قرنتهران:  .معماری معاصر ایران .(1391) .بانی مسعود، امیر

 دانشگاه تهران.تهران:  .فرایند طراحی شهری .(1377) .بحرینی، سیدحسین

تهران: انتشارات   اربرد هندسه و تناسبات در معماری.ک (.1389. )پرهامبمانیان، محمد رضا و اخوت، هانیه و بقائی، 

 هله/ طحان.

ترجمه: فرزانه طاهری،  .ز آتن باستانی تا برازیلیای مدرنطراحی شهرها: تحول شکل شهر ا .(1376) .بیکن، ادموند

 .ات شهرسازی و معماری ایرانمرکز مطالعات و تحقیقتهران: 

 انتشارات دانشگاه تهران.تهران: چاپ پنجم،  حکمت و هنر اسالمی. (.1388. )رهنورد، زهرا 

 فرهنگستان هنر.تهران:  .هنر از دیدگاه مارتین هیدگر .(1384) .گران، محمدرضاریخته

 .انگاه تهرانتشارات دانشتهران:  .از شار تا شهر .(1382) .حبیبی، سید محسن

 ناشر پرهام نقش.تهران: ترجمه: مریم رضوی،  .و نظم معماری فرم، فضا .(1382) .کیدی ،چینگ، فرانسیس

، رساله کارشناسی ارشد مهندسی معماری. یزد: دانشگاه یزد، دانشکده هنر و «قدر مکان» (.1386صالحی، ابوذر. )

 معماری.

دانشنامه زیبایی شناسی، ترجمه فرهاد ساسانی، منوچهر صانعی  .(1386) .مک آیور لوپس ،دومینیک  ؛گات، بریس

 نا.: بیره بیدی، امیر علی مددپور، تهراند

 شاه پاکزاد و عبدالرضا همایون، چاپ چهارم،شناسی در معماری، ترجمه: جهانزیبایی (.1391) .گروتر، یورگ کورت

 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تهران. تهران:

، چاپ فرترجمه علیرضا عینی .)نقش علوم رفتاری در طراحی محیط(آفرینش نظریه معماری  .(1381) .لنگ، جان

 . تهران: انتشارات دانشگاه تهراناول، 

 مهر.  سوره . تهران:ایی با آرای متفکران درباره هنرآشن .(1383) .مددپور، محمد

تهران: ، حلیل زیباشناختی کالبد فضای شهریان: تنامه دکتری تخصصی شهرسازی با عنو(. پایان1385. )مولوی، مهرناز

 .دانشگاه تهران

 .دفتر مطالعات دینی هنرتهران: ترجمه رحیم قاسمیان،  .هنر و معنویت اسالمی .(1375) .نصر، سید حسین

 انتشارات هرمس. تهران: ترجمه علی رامین،  .چیستی هنر .(1381) .اسوالد هنفلینگ،

 :مقاالت

-14، صص12شماره  ،مجله هنرهای زیبا ".در نقد معماریشناسی و خاستگاه آن زیبایی" .(1381) .آیوازیان، سیمون

1. 
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فصلنامه کیمیای  ."بازشناسی اصل افقی گرایی در معماری اسالمی" .(1391) .راد، مهنوشاسالمی، سید رضا و شاهین

 .41-64 ص، ص20هنر، شماره

-16، صص25و  26 مارهش ،ی معماری و هنر ایرانمجله ."معماری سنتیساختمان مفاهیم در " .(1365) .اردالن، نادر

7. 

 .3-14، صص7شماره ".ارزیابی زیبایی و هویت مکان، فصلنامه هویت شهر" (.1389. )زاده، بهنازامین

 پژوهش ".تحلیلی بر نظریه تجربه زیبایی شناسی جان دیوی" .(1393). و دیگرانحسنعلی  ،نصرآبادی ؛انصاری، مریم 

 .54-62، صص14ریزی درسی، شماره در برنامه

گیری فضای تحلیلی بر نقش زیباشناسانه هندسه در شکل" (.1394. )بختیار نصر آبادی؛ آمنه، پورجعفر و دیگران

 .41-53، صص 17صلنامه مطالعات شهری، شماره ف ."شهری چهار باغ عباسی

المللی علوم مهندسی نشریه بین ."معماری مسلمانانی در بررسی نقش خدا محور" .(1386) .رضابمانیان، محمد

 . 37-44، صص 5دانشگاه علم و صنعت ایران، شماره

 .100-106، صص 22و  21 -20های نشریه صفه، شماره «.هویت و این همانی با فضا(. »1375. )پاکزاد، جهانشاه

 . 5-14، صص3، شماره 19دوره  ".ی زیبایی شناختی محیطتجربه" (.1393. )پاکزاد، جهانشاه و ساکی، الهه

 .46-61، صص52 ی کیوان دوستخواه، شمارهترجمه ".شناسیفرم در تاریخ زیبایی" (.1381تاتار، کوویچ. )

سکن و محیط روستا، نشریه م ".ر معماریرابطه وجوه ادراکی انسان با عوامل هویت بخش د" (.1392. )دامیار، سجاد

 .104-91صص ، 146شماره 

نامه فصل دو ".آجرکاری در مناره خسروجرد سبزواربررسی تزیینات " (.1388. )نفیسه استیری المعلی؛حاتم، غ

 .45-52ص، ص3تخصصی هنرهای تجسمی نقش مایه، شماره

-173، صص51و  50، ش"ایران، فصلنامه معماری و شهرسازیدر مورد معماری امروز " .(1378) .صارمی، علی اکبر

171. 

در  لعه تطبیقی در کاربرد دو اصطالح تزیینات معماری و  دیوارنگاریمطا" (.1389)نژاد، سید محسن و دیگران. علوی

 .5-6، صص15نامه گره، شماره ، فصل"بع هنر اسالمیمنا

مجله مطالعات  ".دگاه اندیشمندان اسالمیییبایی شناسی در معماری بر اساس دالگوی ز" .(1395) .فر، شقایققائمی

 .37-47صص ، 6شمارههنر و معماری، 

وندان تهرانی به ساختمانهای زیبایی برج از نگاه شهروندان؛ بررسی رویکرد زیباشناسانه شهر"(. 1389) .کریمی، مهرداد

 .  56-61، صص11مجله منظر، شماره ".بلند

شناسانه به بازشناسی رویکردی باستان" .(1391) .فر، فرزادشفیعی و شریفی، مصطفی  ؛موسوی حاجی، سید رسول 

ی مجله نامه ".رازیمفاهیم کاربردی و معنوی عناصر معماری دوران اسالمی ایران بر پایه دیوان اشعلر حافظ شی

 .45-61، صص 3شناسی، شمارهباستان
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فصلنامه  ".شناختی از منظر فرانک سیبلینقد و بررسی عینیت زیبایی"(. 1394. )موسوی رکنی، سید محمدهادی 

 .54-63صص ، 14شماره کیمیای هنر، 

، 48، نشریه هنرهای زیبا، شماره«تلقی استاد از فضا و تاثیر آن بر آموزش معماری» .(1390) .هرچمعظمی، منو

 .57-68صص

، 51-50مارهش ".ری و شهرسازیجریانی نو در معماری امروز ایران، فصلنامه معما" .(1378) .میرمیران، سیدهادی

 .40-48صص 

های معنوی معماری اسالمی عماری اسالمی، جستجو در ژرف ساختحکمت م" (.1383. )نژاد، محمد جوادمهدوی

 . 60، ص19مجله هنرهای زیبا، شماره  ".ایران

، 177نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز، شماره  ".شناسینگاهی به مفهوم زیبایی" .(1379) .یوسفیان، جواد

 .135-172صص
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