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 چکيده

ــات  ــم در آی ــه ه ــترک ک ــد واژه مش ــوان کلی ــگ را به عن ــر رن ــت عنص ــر آن اس ــش ب ــن پژوه اي

قــرآن و هــم در معمــاری مســجد در تمــدن اســامی وجــود دارد موردبررســی و تبییــن قــرار دهــد. 

در هنــر و معمــاری تمــدن اســامی، از رنگ هــا به صــورت خردمندانــه ای اســتفاده می شــود و ایــن 

اســتفاده بــا آگاهــی از معنــای نمادیــن هــر رنــگ و واکنــش کلــی ایجــاد شــده از آن رنــگ در روان 

انســان، و در مکانــی مقــدس- یعنــی مســجد- انجــام مــی پذیــرد. تــاش هنرمنــد مســلمان همــواره 

بــر ایــن بــوده کــه بــا اســتفاده از شــناخت اصــول رنــگ در معمــاری اســامی، بتوانــد گامــی موثــر در 

مســیر شــکوفایی هنــر اســامی در معمــاری مقــدس مســاجد بــردارد. بــا توجــه بــه اینکــه هنرمنــد در 

ــرده شــده( اســتفاده نمــوده،  معمــاری مســاجد از اصیل تریــن رنگ هــا )کــه در قــرآن از آن هــا نام ب

لــذا محــور اصلــی پژوهــش حاضــر، تبییــن ارتبــاط و پیوســتگی تنگاتنــگ تزییــن معمــاری مســجد 

ــه روش  ــد. ب ــده- می باش ــز اشاره ش ــواع آن نی ــه ان ــمانی ب ــاب آس ــن کت ــه در مت ــر رنگ-ک ــا عنص ب

توصیفــی- تحلیلــی از منابــع و مطالعــات تاریــخ هنــر ایــن اســتنباط و نتیجــه مطــرح می شــود کــه 

قــرآن منبــع اصلــی اندیشــه معمــار مســلمان در تزییــن پوشــش داخلــی و خارجــی معمــاری مســجد 

ــرای تزییــن  ــرآن ب ــه رنگ هــای مطــرح شــده در ق ــوده و معمــاران اســامی ب در تمــدن اســامی ب

فضــای داخلــی و بیرونــی مســاجد توجــه خاصــی داشــته انــد.
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مقدمه

معمــاری اســامی بــا ســاخت مســجد آغــاز می شــود. اولیــن مســجد بــه دســت پیامبر-صلــی اهلل 

عليــه وآلــه - ویارانــش ساخته شــده کــه بــه مســجد قبــا معــروف گشــت. مکانــی کــه از ابتــدا محــل 

عبــادت جمعــِی مســلمانان بــود و ارائــه ی کارکردهــای اجتماعــی همچــون قضــاوت، تدریــس و حــل 

ــای  ــه به مقتض ــی ک ــاخت. حس ــه آن  س ــی را متوّج ــس اجتماع ــترده ای از ح ــش گس ــاف، بخ اخت

اصلی تریــن کارکــرد آن بــا عبودیــت و خضــوع همــراه بــود و باوجــود پیامبر-صلــی اهلل عليــه وآلــه- 

ــر، زمینه ســاز آفرینــش بســیاری از  ــن نقــش اساســی و حــس اجتماعــی فراگی تقویــت می شــد. ای

ــه دیگــر پژوهــش حاضــر مفهــوم  ــا در زمانه هــای بعــد شــد. جنب ــن بن ــرای ای ــر ب هنرهــای بی نظی

شناســی رنــگ به عنــوان عنصــر مشــترک در آیــات قرآنــی و معمــاری اســامی اســت. رنــگ یک زبــان 

ــه  ــد، فرهنگ هــا را شــکل می دهــد و پیش زمین ــگ احساســات را تحریــک می کن ــی اســت، رن جهان

ــث در  ــن مباح ــن و بااهمیت تری ــی از بنیادی تری ــگ یک ــر آن، رن ــزون ب ــازد. اف ــا را می س ــان م جه

ــای  ــدن و فرهنگ ه ــی در تم ــه ای طوالن ــت. دارای تاریخچ ــی اس ــاری داخل ــی و معم ــوزه طراح ح

گوناگــون جوامــع بشــری می باشــد کــه حاکــی از اهمیــت آن اســت.

»اعجــاز رنگ هــا« به عنــوان دســتمایه ای مشــترک در قــرآن و معمــاری اســامی کمتــر موردتوجــه 

ــای  ــه ای از حکمت ه ــرآن، گوش ــا در ق ــت رنگ ه ــورد حکم ــث در م ــت. بح ــه اس ــث قرارگرفت و بح

قــرآن را پیــش روی پژوهنــده برمی تابانــد. بامطالعــه و بررســی صــورت گرفتــه در شــماری از آیــات 

ــم جــزء  ــرآن کری ــه رنگ هــای مطــرح شــده در ق ــن نتیجــه دســت یافت ک ــه ای ــوان ب ــی می ت قرآن

ــی  ــی و بیرون ــاران اســامی در فضــای داخل ــوده و معم ــاری مســاجد ب ــردی در معم رنگ هــای کارب

ــته اند. ــره جس ــاجد از آن به مس

محــور اصلــی پژوهــش حاضــر، معنــا و حکمــت رنگ هــای به کاربــرده شــده در معمــاری مســاجد 

ــا ایــن رنگ هــا توســط معمــاران اســامی تصادفــی  اســت. پرســش اصلــی ایــن تحقیــق آنکــه آی

ــن  ــان ســاخت ای ــا چــون آن زم ــان اســت و ی ــی پشــت آن هــا پنه ــا حکمت ــده؟ آی انتخــاب گردی

رنگ هــا آســان بــوده مــورد اســتفاده قرارگرفتــه اســت؟ بدیــن منظــور ابتــدا بــه بحــث رنگ هــای 

ــاری  ــردی در معم ــای کارب ــه رنگ ه ــپس ب ــود و س ــه می ش ــی پرداخت ــات قرآن ــده در آی ــرده ش نام ب

ــه می شــود. ــدن اســامی پرداخت مســاجد در تم

روش تحقیق و پیشینه پژوهش:

روش تحقیــق در ایــن پژوهــش، بــه شــیوه توصیفــی- تحلیلــی و بــه روش مطالعــه کتابخانــه ای 
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ــا  ــاره رنگ ه ــی درب ــات قرآن ــان آی ــت، بی ــش نخس ــردد: بخ ــیم بندی می گ ــث تقس ــد مبح در چن

می باشــد. در بخــش دوم، جهــت گواهــی آیــات قرآنــی دربــاره ارتبــاط رنــگ بــا معمــاری اســامی 

ــرآن و  ــگ در ق ــاط رن ــون ارتب ــر پیرام ــخ هن ــات تاری ــع و تحقیق ــل مناب ــه تجزیه وتحلی ــجد؛ ب مس

کاربــردی کــه معمــار مســلمان از ایــن عنصــر در فضــای داخلــی و بیرونــی معمــاری مســاجد بــکار 

ــت. ــده اس ــرده، پرداخته ش ب

مهم تریــن منبــع پژوهــش حاضــر، کتــاب آســمانی قــرآن اســت. بــر پایــه چنیــن بــاوری، مفهــوم 

کلیــدواژه قرآنــی رنــگ در معمــاری مســجد موردبحــث مقالــه اســت، پژوهش هــا و مقــاالت دربــاره 

ــاط  ــه ارتب ــم ب ــا ه ــه آن پژوهش ه ــت. اگرچ ــاارزش اس ــی ب ــدک ول ــد ان ــر، هرچن ــوع حاض موض

ــات  ــه موضوع ــر ب ــه حاض ــوع مقال ــری از موض ــش مختص ــه و بخ ــگ پرداخت ــور و رن ــگ ن تنگاتن

ایــن پژوهش هــا مرتبــط اســت. مقالــه »رنــگ در قــرآن، فیزیــک، روانشناســی و عرفــان اســامی« 

ــا  ــنجش آن ه ــا و س ــی رنگ ه ــرات روان شناس ــی اث ــه بررس ــدی )1394 ش( ب ــم احم ــته خان نوش

ــرات  ــل تأثی ــی تحلی ــه موضــوع مهــم دیگــر یعن ــه ولیکــن ب ــات و احادیــث اســامی پرداخت ــا آی ب

ــم و اینکــه باهــم ســازگارند، اشــاره کرده  ــن و عل ــر آموزه هــای دی ــد ب ــا تاکی شــگفت انگیز رنگ هــا ب

اســت. مقاله«تجلــی نمادهــای رنگــی در آیینــه هنــر اسامی«نوشــته عســگری و اقبالــی )1392 ش( 

ــور و رنــگ در  ــه »سمبولیســم ن بــه معانــی و حکمــت رنگ هــا در هنــری اســامی توجــه دارد. مقال

ــن رنگ هــا  ــه اهمیــت نمادی ــی اســامی« نوشــته نکوبخــت و قاســم زاد )1387 ش( ب ــان ایران عرف

ــی  ــه »تجل ــت. در مقال ــه اس ــا پرداخت ــژه عرف ــان ها به وی ــی انس ــانی و روحان ــاالت نس ــان ح در بی

عرفــان در معمــاری مســجد« نوشــته عبدالرحیــم عناقــه )1391 ش( بــه ایــن نکتــه مهــم پرداخته شــده 

ــم  ــذاری مفاهی ــرای تأثیرگ ــزار ب ــن اب ــاجد مهم تری ــد و مس ــاری معاب ــه در معم ــر به کاررفت ــه هن ک

عرفانــی و قدســی بــه افــرادی اســت کــه در ایــن مکان هــا حضــور می یابنــد. شــهبازی«نقش عناصــر 

طبیعــت و نمادپــردازی در عرفــان و هنــر اســامی«)1391 ش(، بررســی حکمــت رمزگونــه هنــر نقــوش، 

رنگ هــا، تصاویــر و تاثیــر عناصــر طبیعــت در هنــر اســامی پرداختــه اســت. به هرحــال، نکتــه قابــل 

تامــل آن اســت کــه سرگذشــت رنــگ در هنــر و تمــدن اســامی بــه یــک معنــا بــا قــرآن آغــاز و از 

ایــن منبــع الهــی در هنرهــای اســامی دیگــر تأثیرگــذار گردیــده اســت.

تبیین و توضیح رویکردهای مختلف به مقوله هنر اسالمی

ــردد و  ــر برمی گ ــده های اخی ــه س ــامی« ب ــی -اس ــاری ایران ــر و معم ــاح »هن ــری اصط به کارگی

واژه ای اســت کــه باســتان شناســان و محققیــن غربــی در مطالعــه آثــار هنــر و معمــاری اســامی بــه 
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ــی، 137۰: 19(. ــد )آوین کار گرفته ان

ــر  ــاره هن ــدار شناســان درب ــوال ســنت گرایان و پدی ــان اق ــه می ممکــن اســت احســاس شــود ک

اســامی، اختــاف نظــر و حتــی تضــاد وجــود دارد. ریشــه اصلــی پیدایــش چنیــن نگرشــی در توجــه 

ــق  ــامی از طری ــر اس ــگران هن ــد، پژوهش ــاره ش ــه اش ــه؛ چنانک ــت: اول آنک ــم اس ــه مه ــه دو نکت ب

نوشــتارهای غربــی بــه تحلیــل و بازشناســی زوایــای مختلــف هنــر اســامی پرداخته انــد )انصــاری، 

13۵۰: ت(. کــم بــودن مــدارک تاریخــی دربــاره معمــاری اســامی در نوشــتارها کشــورهای اســامی را 

دلیــل چنیــن تفــاوت نگــرش و نشــان از کــم توجهــی پژوهشــگران هنــر اســامی بــه هنــر و معمــاری 

اســامی دانســته اســت )برانــد، 138۰: ۵3(.

ــه ای و  ــادی، منطق ــی، م ــیر غیرعرفان ــد تفس ــانه می کوش ــدگاه پدیدارشناس ــر، دی ــوی دیگ از س

ــرا  ــدگاه ســنت گرایان(، رویکــردی ف ــدگاه دوم )دی ــه دهــد. امــا دی ــر اســامی ارائ جغرافیایــی از هن

تاریخــی بــه هنــر اســامی اســت و دســت یافتن بــه عناصــر و مؤلفه هــای بنیادیــن و اصلــی اندیشــه 

ــه  ــرد ب ــن رویک ــه ای ــد ک ــر می دان ــه هن ــامی و ازجمل ــدن اس ــناخت و درک تم ــز ش ــامی را رم اس

ــوفان  ــزد فیلس ــا در ن ــاره ای از روش ه ــامل پ ــش دارد و ش ــر گرای ــی از هن ــی و عرفان ــیر حکم تفس

هنــر و پژوهشــگران اســامی اســت. دیــدگاه پدیدارشناســانه، کــه موردتوجــه بســیاری از مورخــان 

برجســته هنــر اســت، تاریخــی نگــری اســت کــه هنــر اســامی را محصــول شــرایط، زمــان و مــکان 

یــا موقعیــت تاریخــی می دانــد. از دیــدگاه آنــان هنــر اســامی، هنــر ســرزمین های مســلمان و آثــار 

مســلمانان اســت کــه تحــت تأثیــر هنــر دیگــر تمدن هــا، بــه روش ویــژه ای در هنــر گرایــش یافتــه 

اســت.

ــه ها  ــده اندیش ــا تکمیل کنن ــر چه بس ــا یکدیگ ــل ب ــه در تقاب ــدگاه ن ــر دو دی ــه، ه ــه دوم آنک نکت

ــر  ــال می شــود و تــاش ب ــه حاضــر دنب ــی مقال ــان اصل ــن اصــل در جری ــد. همی و نظــرات یکدیگرن

ــر  ــار هن ــز گــردد. آث ــه ســمت یکــی از ایــن دو دیــدگاه پرهی آن اســت کــه از سمت وســو گرفتــن ب

و معمــاری ایــران در صــورت و محتــوا ریشــه در آموزه هــای اســامی داشــته و میــراث دار فرهنــگ 

ــر ایــن اســاس، هــر  ــه وجــود آمــد. ب ــر دیگــر ســرزمین ها ب اســامی اســت، امــا تحــت تأثیــر هن

دو دیــدگاه یــک اصــل واحــد در هنــر و معمــاری اســامی را مطــرح می کننــد. بحــث مقالــه حاضــر 

ــب در  ــری غال ــای هن ــا طــرح رویکرده ــه ب ــر آن اســت ک ــاش ب ــوده و ت ــن اصــل ب ــر ای ــد ب تأکی

معمــاری اســامی – در ادامــه مقالــه- ایــن نگــرش ارائــه گــردد کــه معمــار اســامی در بــه کار بــردن 

ــه  ــار اســامی، رویکــردی تلفیقــی و وحدت گرایان ــه رنــگ[ در آث ــرای نمون ــری ]ب عناصــر مختلــف هن

ــا  ــت. در اینج ــرده اس ــری نک ــدی را به کارگی ــک ُبع ــژه و ت ــرد وی ــک رویک ــرده و ی ــال می ک را دنب
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ــه در  ــردد. چنانک ــرح می گ ــاری اســامی مط ــر و معم ــی در هن ــج و اصل ــای رای ــار رویکرده به اختص

بــاال اشــاره شــد کاربــرد عنصــر رنــگ در معمــاری اســامی تلفیقــی از رویکردهــای زیــر؛ بــا تاکیــد بــر 

اصــل همگرایــی و فــارغ از جهت گیــری بــه یکــی از دو نگــرش حاکــم بــر هنــر و معمــاری اســامی 

ــد. ــانه- می باش ــا پدیدارشناس ــنت گرایانه ی -س

1. رویکرد انکاری

ــده  ــر اســامی نامی ــم و آنچــه هن ــر اســامی نداری ــام هن ــه ن ــزی ب ــرد چی ــن رویک ــر اســاس ای ب

ــع  ــه تاب ــر هــر منطق ــع هن ــر ســرزمین های اســامی اســت. در واق ــا هن ــر مســلمانان ی می شــود هن

شــرایط آب وهوایــی و فرهنگــی و دیرینــه تاریخــی آن منطقــه اســت. پیــروان ایــن رویکــرد قائل انــد 

بــه این کــه هنــر اســامی حاصــل تلفیــق هنــر تمدن هــای پیشــین اســت. الــگ گرابــر )1379: 21( و 

ــه  ــر »اســامی« اطــاق می شــود، ب ــر تعبی ــه هن ــی ب ــد وقت ــاوزن )1378: 14( معتقدن ریچــارد اتینگه

اقوامــی اشــاره می کنــد کــه زیــر نظــر حــکام مســلمان می زیســته اند و یــا در فرهنگ هــا و جوامعــی 

زندگــی می کرده انــد کــه بــه شــّدت متأثــر از ویژگی هــای خــاص حیــات و اندیشــه اســامی بوده انــد.

2. رویکرد تاریخی- توصیفی

ــکاری و  ــان، اجــزای ابت ــر اســامی در طــی زم ــف رشــد و تکامــل هن ــا توصی ــرد ب ــن رویک در ای

ــای  ــا و بخش ه ــار خلق شــده در دوره ه ــات آث ــرد و خصوصی ــرار می گی ــل ق ــورد تحلی ــی آن م عاریت

مختلــف جهــان اســام و همچنیــن فضاهــای گوناگــون و نیــز کاربــرد آن هــا در عرصه هــای معمــاری، 

هنرهــای تزیینــی و......خاطرنشــان می شــود. گاســتون وایــه هنــر اســامی را هنــری می دانــد کــه 

ــر  ــد: »هن ــوده و می گوی ــت اســامی ب التقاطــی از هنرهــای کشــورهایی تسخیرشــده توســط خاف

اســام، مجموعــه هنرهایــی را شــامل می شــود کــه در کشــورهایی تولیدشــده اند کــه تابــع قوانیــن 

ــد )وایــه،1363: 12( ــر آن هــا حکــم می راندن ــد و امــرای مســلمان ب اســامی بودن

3. رویکرد عرفانی ـ فلسفی

ــان و  ــازنده ای از عرف ــر س ــده عناص ــه دربردارن ــت ک ــری اس ــامی هن ــر اس ــرد، هن ــن رویک  در ای

حکمــت اســامی باشــد. بــر ایــن اســاس، در هنــر اســامی امــری وجــود دارد کــه از احســاس صــرف، 

ــیار  ــوه ای بس ــوان ق ــی به عن ــهود عقل ــل و ش ــی رود. عق ــر م ــر اســت، فرات ــم و متغی ــًا مبه ــه لزوم ک

ــد را به ســوی دریافــت وحــدت الهــی و نورانیــت وجــود ســیر  ــر از اســتدالل و تفکــر، هنرمن جامع ت

ــا تأمــل و تعقــل حاصــل می گــردد  می دهــد. منبــع الهــام چنیــن حکمتــی کام قــرآن اســت کــه ب

ــاف  ــا انکش ــی ی ــال اله ــن و جم ــهود حس ــر ش ــن اگ ــن تبیی ــاس ای ــر اس ــارت،136۵: 43(. ب )بورکه
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حقیقــت را روح هنــر اســامی بدانیــم، آثــار هنــری اســامی جســم ایــن هنــر خواهنــد بــود. در ایــن 

رویکــرد، هنرمنــد و معمــار اســامی عالــم آفرینــش را پرتویــی از حســن الهــی تلقــی می کنــد و ایــن 

ــد.  ــت می بخش ــا عینی ــا و حجم ه ــوش، رنگ ه ــان، نق ــا، الح ــورت واژه ه ــال را به ص ــن و جم حس

ایــن رویکــرد اخیــر را بســیاری از حکمــا و عرفــای اســامی و نیــز ســنت گرایان-هانری کربــن )139۰ 

ــون )1374 ش(، کوماراســوامی )1389 ش(، و  ــه گن ش(، نصــر )1389 ش(، بورکهــارت )136۵ ش(، رن

ــی،137۰: ۵3( ــد )آوین ــاذ کرده ان ــران- اتخ دیگ

4. رویکرد و تبیین هندسی

برخــی پژوهشــگران هنــر اســامی بــر جنبــه هندســی هنــر اســامی تأکیــد کــرده و اصلی تریــن 

دگردیســی هنــر اســامی را نســبت بــه جریانــات دیگــر هنــری ایــن می داننــد کــه هنرمنــدان مســلمان 

توانســته اند بــا اســتفاده از نقــوش هندســی مفاهیمــی متعالــی و پنداشــتی هماننــد مفهــوم تجلــی 

)یعنــی تجلــی ذات الهــی در کثــرت مراتــب وجــود( را بــه گونــه بصــری تصویــر کننــد. بنابراین نقوشــی 

همچــون اســلیمی ها، تــور بافت هــا، شمســه ها، چنــد ضلعی هــا و......در ایــن تبییــن هنــر هندســی 

ــد، در ایــن  ــر اســامی را در نقش مایه هــای آن جســتجو کرده ان اســت. بیشــتر پژوهشــگرانی کــه هن

ــگردهای  ــری ش ــک س ــه از ی ــد ک ــامی می دان ــری را اس ــدگاه هن ــن دی ــد. ای ــای می گیرن ــرش ج نگ

خــاص و یــا عناصــر تزئینــی شــده مشــخص ماننــد شمســه، چلیپــا و غیــره اســتفاده نمایــد.

در واقــع بــه دلیــل برداشــتی کــه از آیــات قــرآن بــرای ممنوعیــت کشــیدن تصاویــر قائــل بودنــد، 

ــل  ــه طــرح هندســی متمای ــد و ب ــردن طبیعــت روی بگردانن ــی ک ــدان از کپ ــه هنرمن باعــث شــد ک

ــت  ــرد، احدی ــت سرچشــمه می گی ــی و احدی ــرش وحــدت اله ــی پذی ــد یعن شــوند. اســام از توحی

ــد. در  ــه نظــر اســام تصــوری پنداشــتی می نمای ــی و انضمامــی اســت، ب ــدازه عین درحالی کــه بی ان

ــه مســتقیم ترین  ــد کــه ب ــر پنداشــتی را بیانگــر قانونــی می دان ــد مســلمان هن ایــن دیــدگاه، هنرمن

ــودار می ســازد )ربیعــی،139۰: 74(. ــرت را نم وجــه، وحــدت در کث

ــامی در  ــد اس ــه هنرمن ــت ک ــوان دریاف ــی می ت ــوق، به خوب ــای ف ــن رویکرده ــر گرفت ــا در نظ ب

کاربــرد عنصــر رنــگ در هنــر و معمــاری اســامی، اندیشــه و غایــت تلفیقــی، همگــرا و وحدت گرایانــه 

ــال می نمــود. ــری جســتجو و دنب ــار هن ــق آث را در خل

مسجد، مکاِن تجمع بهترین هنرهای اسالمی

توبه  مبارکه  آیه 18 سوره  در  آغاز شد. خداوند  پیامبر؟ص؟  بنای مسجد توسط  با  اسام  در  معماری 

َكاَة« اَلَة َوآَتى الزَّ َما َيْعُمُر َمَساِجَد اهَّلِل َمْن آَمَن ِباهَّلِل َواْلَيْوِم اْلِخِر َوَأَقاَم الصَّ می فرماید: »ِإنَّ
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مســاجد به عنــوان اجتماعی تریــن محــل حضــور مســلمانان، مــکان اتصــال دیــن و هنــر 

اســامی نیــز می باشــد. در ایــن مــکان معجونــی از بهتریــن هنرهــای اســامی را می تــوان ماحظــه 

کــرد. مســجد همگــی کارکردهــای معمــاری را یکجــا در خــود داشــت نه تنهــا محــل عبــادت بــوده، 

ــا  چه بســا مکانــی بــرای ارائــه تمــام رویدادهایــی بــوده کــه بــه گونــه مســتقیم و غیــر مســتقیم ب

امــر دیــن پیونــد دارد.

ــاری  ــت. در معم ــردی اس ــای منحصربه ف ــزی دارای ویژگی ه ــاظ رنگ آمی ــجد از لح ــاری مس معم

ــا  ــز ب ــاری نی ــی معم ــای خارج ــه فضاه ــی بلک ــمت های داخل ــا قس ــود نه تنه ــاش می ش ــجد ت مس

ــدس،  ــکان مق ــن م ــیده اند در ای ــامی کوش ــدان اس ــوند. هنرمن ــیده ش ــگ پوش ــی های رنگارن کاش

ــه درک  ــی را ک ــار مســلمان هــر زیبای ــد. معم ــش گذارن ــه نمای ــی را ب ــن تصــور خــود از زیبای بهتری

ــا  ــجد نه تنه ــب، مس ــت. به این ترتی ــرا می گذاش ــه اج ــجد ب ــوع آن را در مس ــن ن ــرد، بهتری می ک

مرکــز تاقــی هنــر و دیــن، بلکــه محــل بــروز بهتریــن هنرهــای اســامی هــم می باشــد. جلوه هــای 

هنــری مســاجد یعنــی گــچ بــری، آجــرکاری، کاشــی کاری، مقرنــس کاری، خوشنویســی و.... را می توان 

به عنــوان بهتریــن هنــر قدســی در نظــر گرفــت )رضایــی،1382: 332( در ایــن میــان، نقــوش، رنگ هــا 

و اشــکال، در معمــاری مســاجد از جانــب معمــار مســلمان بــرای القــای معنایــی خــاص بــکار بــرده 

ــی  ــه درک آن معان ــه ناخــودآگاه ب ــه گون ــدس ب ــکان مق ــن م ــا حضــور در ای می شــدند و انســان ب

ــد  ــی به مانن ــی و خطاط ــی و گیاه ــوش هندس ــی ها و نق ــفاف کاش ــای ش ــود. رنگ ه ــل می ش نائ

بلورهــای رنگیــن و درخشــان در فضــای داخلــی و خارجــی ایــن مــکان حکمت هــای خــاص خــود را 

دارد. در ســده های میانــه اســامی، رنگ هــای طبیعــی بــکار رفتــه در ایــن بناهــا بــا مصالــح محلــی 

)بومــی( هــر منطقــه هماهنگــی داشــت و حتــی باروحیــه آب وهــوا و فرهنــگ مــردم آن منطقــه نیــز 

ــت  ــت آن شــهر محســوب می شــد. هــر شــهر هوی ــه ای از هوی ــگ هــر شــهر جنب ــود. رن ســازگار ب

ــا کاشــی  ــا آســمان آبــی، بناهــای خاکــی ب رنگــی خــاص بــه خــود را داشــت. شــهرهای کویــری ب

ــده  ــده در ذهــن بینن ــره کن ــری خی ــی خــود می درخشــیدند و تصوی ــٔه خاک ــگ درزمین ــروزه ای رن فی

برجــای می نهادنــد. معمــاری مســاجد هــر منطقــه، آرامش بخــش و بــه دلیــل تنــوع رنگــی بجــا و 

ســنجیده اش، ســرزنده و متنــوع بــود )بهــادری، 1392: 1۰(.

هیلــن برنــد، هنرهــای بــکار رفتــه در مســجد را جامــع کلیــه رمــز و رازهــای معمــاری اســامی 

ــگاه و نقــش  ــدا جای ــان ابت ــه از هم ــد اســت ک ــد و معتق ــاری اســامی می دان ــده معم ــب تپن و قل

ــد، 138۰: 31( ــن بران ــد )هیل ــت ش ــی دریاف ــلمانان به خوب ــوی مس ــن آن از س نمادی



111

ی
ام

س
ن ا

مد
 ت

در
د 

ج
س

 م
ی

مار
مع

و 
ن 

رآ
 ق

در
گ 

رن
ی 

تگ
س

یو
 پ

 و
ط

تبا
  ار

سال سوم

شماره چهارم

پیاپی دهم

زمستان ١٤٠١

مفهوم شناسی نور ورنگ در آیات قرآن

پیــش از معرفــی انــواع رنگ هــا در قــرآن، می بایســت یــک نکتــه مهــم را موردبررســی و تبییــن 

قــرار داد. اینکــه نــور و رنــگ باهــم تفــاوت دارنــد یــا خیــر؟ نظــرات متفاوتــی دراین بــاره از ســوی 

پژوهشــگران و مفســران ارائه شــده اســت. ماصــدرا نــور و رنــگ را یکــی می دانــد. ایــن فیلســوف 

برجســته، در توضیــح مطلــب فــوق گویــد: »زیــرا مفهــوم نــور بــه وجــود خاصــی کــه عــارض برخــی 

ــدم  ــی ع ــایه یعن ــاص؛ و س ــود خ ــدم آن وج ــی ع ــت یعن ــردد و ظلم ــود، بازمی گ ــام می ش از اجس

ــن  ــل ای ــان حام ــف می ــای مختل ــا صورت ه ــت ب ــی اس ــگ، ترکیب ــاص؛ رن ــود خ ــه آن وج فی الجمل

وجــود نــوری و حامــل عــدم آن. وی در ادامــه بــا اشــاره بــه ضعــف ســخن کســانی کــه رنگ هــا را 

ــور،  ــم ن ــه کــه هــم صحیــح اســت بپذیری ــد، نتیجــه گرفت ــر مراتــب ترکیــب نورهــا می دانن ــد ب زای

ــه  ــت ک ــرا ازآن جه ــگ نیســت. زی ــور، رن ــه بگوییــم ن ــح اســت ک ــگ اســت و هــم صحی ــور رن ظه

ــه خــاف رنگ هــا  ــدارد، ب ــا ظلمــت در آن راه ن ــا عــدم ی ــف نیســت و ترکیــب ب ــور اســت، مختل ن

ــدرا  ــخن ماص ــه از س ــه خاص ــه گون ــه ب ــه ای ک ــدرا،1391 ، ج 4: 94(. نتیج ــد )ماص ــه مختلف ان ک

می تــوان گرفــت، ایــن اســت کــه نــور و رنــگ دو مفهــوم متغایرنــد ولــی مصــداق یکــی هســتند. 

ــرد. ــه ک ــوان ارائ بنابرایــن جداســازی دقیقــی از آن هــا در جهــان خــارج نمی ت

ــد: »رنگ هــای  ــور ســفید گفته ان ــی و منشــأ ن ــح رنگ هــای اصل برخــی از پژوهشــگران در توضی

اصلــی... هفــت رنــگ اســت... نیوتــن... نخســتین بــار حــدس زد کــه بایــد نــور ســفید مجموعــه 

ــم  ــر چش ــفید ب ــور س ــر ن ــم، اث ــا باه ــن رنگ ه ــه ای ــرد مجموع ــت ک ــد...و ثاب ــا باش ــن رنگ ه ای

می گذراند«)دهخــدا، ذیــل لغــت رنــگ(. در عبــارت فــوق، نــور ســفید مجموعــه هفــت رنــگ دانســته 

ــاره گفته انــد: »آنچــه مــا رنــگ می نامیــم، بــه درازای مــوج نــور  شــده اســت. برخــی دیگــر دراین ب

بســتگی دارد. چنانکــه طــول مــوج رنــگ قرمــز بیــش از دیگــر رنگ هاســت و بنفــش دارای کوتاه ترین 

ــان ایــن دو مقــدار اســت«)گنجی،1392: 16۰(.  طــول مــوج می باشــد و در ازای رنگ هــای دیگــر، می

ــق و آشــکاری  ــز دقی ــی نتوانســته اند تمای ــوم تجرب ــه دانشــمندان عل ــن متوجــه می شــویم ک بنابرای

میــان نــور و رنــگ بیــان کننــد و بــا نوعــی تســامح از آن گذشــته اند، امــا کســانی چــون ماصــدرا 

ــد. تفــاوت میــان آن هــا را بیــان کرده ان

در قــرآن کریــم اولیــن اشــعه های ارســالی از طــرف خورشــید را بــه رنــگ ســفید معرفــی فرمــوده: 

»کلــوا واشــربوا حتــى یتبیــن لکــم الخیــط األبیــض مــن الخیــط األســود« )بقــره: 187(

درآیــات 27 و 28 ســوره ی فاطــر، 22 ســوره ی روم، 21 ســوره ی زمــر و 13 و 69 ســوره ی نحــل بــه 
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ــرآن از  ــوان« اشاره شــده اســت. در ق ــا تعبیر»ال ــات ب ــات و حیوان رنگ هــای گوناگــون جمــادات، نبات

ــال  ــر به اجم ــای دیگ ــده و از رنگ ه ــت یادش ــیاه به صراح ــز و س ــفید، قرم ــبز، س ــای زرد، س رنگ ه

نام بــرده شــده اســت. جــدای از رنگ هــای طبیعــی و حســی، از رنــگ دیگــری نیــز در قــرآن ســخن 

بــه میــان آمــده و آن رنــگ الهــی اســت. در آیــه 138 ســوره بقــره دراین بــاره می خوانیــم: »صبغــة 

اهلل و مــن احســن مــن اهلل صبغــة ونحــن لــه عابــدون«؛ رنــگ خدایــی بپذیریــد و چــه رنگــی از رنــگ 

خدایــی بهتــر؟! و مــا تنهــا او را می پرســتیم. ایــن آیــه، دنبالــه آیاتــی اســت کــه خداونــد از مــردم 

خواســته اســت، بــه او و دســتورات وحیانــی او کــه بــر رســول خــدا و دیگــر پیامبــران نــازل کــرده، 

ایمــان بیاورنــد و از تفرقــه بپرهیزنــد. در ایــن آیــه از چنیــن ایمانــی، بــه رنــگ الهــی تعبیــر شــده 

اســت. )طباطبایــی،1418، ج 1: 313(

هــر پدیــده بنــا بــه خاصیــت خــود، نــور بســیط را تجزیــه و رنــگ خاصــی را منعکــس می کنــد و 

بــه ایــن شــکل در برابــر دیــده ظاهــر می شــود. اّمــا ظهــور هــر پدیــده ای در برابــر خداونــد کــه بــه 

رنــگ خدایــی )صبغــة اهلل( تعبیــر می شــود، همــان تســلیم در برابــر اوســت )امیــن، 1361، ج 2: 99(. 

اگــر پدیــده ای، آییــن خدایــی را در خــود بــه تحلیــل بــرده و تجزیــه کنــد، رنگــی بــه خــود می گیــرد 

کــه خدایــی نیســت. چنیــن رنگــی خودســاخته برآمــده از تجزیــه ی نــور بســیط آییــن خدایــی اســت 

کــه نــه جمالــی وکمالــی دارد و نــه ثبــات و بقایــی.

مفهــوم توحیــد در قــرآن نیــز در پیــروی از خداســت کــه بــاز تابــش خــدا و رنگ آمیــزی خدایــی 

ــُه َعاِبُدوَن«)بقــره: 138(. تســلیم  ــُن َل ــًة َوَنْح ــَن اهَّلِل ِصْبَغ ــْن َأْحَســُن ِم ــَة اهَّلِل َوَم ــد: »ِصْبَغ را می نمایان

وپرســتش خــدا هــر رنگــی را از خــود می زدایــد و هــر چیــزی را بــرای تجّلــی صفــات عالیــه ی الهــی 

ــی، 1362، ج 1: 138(. ــل می دهــد )طالقان صیق

رنــگ مهمتریــن و پرمحتواتریــن ُبعــد هنــر معمــاری اســت. از دیــدگاه فیزیــک، رنــگ پرتوهــای 

نورانــی دیدنــی اســت کــه از تجزیــه ی نــور ســفید حاصــل می شــود )آیت اللهــی، 138۰: 139(. افــزون 

ــدون  ــک چشــم )و ب ــا ی ــه توســط مشــاهده ب ــی اســت ک ــت بینای ــگ بخشــی از دریاف ــر آن »رن ب

حرکــت آن( بتــوان لکــه ی مجــرد از ســاختارش را از لکــه ی مجــاور تشــخیص داد. نبــود مشــخصه ی 

ــر، 1383:  ــت برود«)گروت ــیاء از دس ــز اش ــرای تمای ــی ب ــیله ای اساس ــه وس ــود ک ــث می ش ــگ باع رن

ــای  ــتر، تأثیرپذیری ه ــد و بیش ــرد می یابن ــر کارب ــگ، کمت ــی رن ــای فیزیک ــر، جنبه ه 489-488(. در هن

گوناگــون ماهیــت و کیفیــت رنــگ مدنظــر اســت )آیت اللهــی، 138۰: 141(. از منظــر هنــری بــه قــرآن، 

ــگ  ــه رن ــه ک ــرآن داراســت: همان گون ــن ق ــرای مت ــگ را ب ــات رن ــان خصوصی ــی، هم آرایه هــای برون

ــا ریخــت  ــا شــکل در القــای مفهــوم، نقــش عمــده ای دارد؛ آرایه هــای برونــی نیــز همــراه ب همــراه ب
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واژه، شــکل ســخن را آراســته و بافــت آوایــی آهنگینــی القــا می کننــد )منصوریــان قراکوزلــو، 1388: 91(.

اّمــا بحــث رنــگ از منظــر قــرآن تنهــا بــه مفهــوم آن کــه در آرایه هــای برونــی وجــود دارد، خاصــه 

ــف  ــون در توصی ــای گوناگ ــان رنگ ه ــن بی ــة« و همچنی ــون«، »صبغ ــود واژگان »ل ــود. وج نمی ش

ــا بررســی ایــن واژگان و  پدیده هــا، ویژگی هــای رنــگ از دیــدگاه قــرآن را بهتــر نمایــان می ســازد. ب

ــاری مســجد  ــگ معم ــی در رن ــگ قرآن ــات رن ــوان از خصوصی ــرآن، می ت ــی در ق ــز آرایه هــای برون نی

بهــره جســت )همــان(.

تفسیر روان شناسانه رنگ های هفتگانه قرآن

در کتــاب وحــی بــه شــش رنــگ ســیاه و ســفید )بقــره : 187؛ آل عمــران :1۰6؛ نحــل:۵8؛ زمــر:6۰؛ 

زخــرف :17(؛ رنــگ زرد )بقــره :69، زمــر حدیــد:2۰، مرســات:33(؛ رنــگ ســبز )انعــام :99، یوســف :43 و 

46 و 8۰، کهــف :31 و63، الرحمــن :76، حــج انســان :21(؛ رنــگ کبــود )آبــی( )انعــام :69(؛ رنــگ قرمــز 

ــه  ــى ب ــان رنــگ آب ــر مســتقیم اشاره شــده اســت. در ایــن می ــا غی ــه مســتقیم ی ــه گون )فاطــر:27( ب

گونــه مســتقل وجــود نــدارد، مگــر آنکــه بــه خاطــر نمــود ایــن رنــگ در آســمان، هــر آیــه ای که شــامل 

واژه ســماء یــا ســماوات باشــد، مــا را بــه یــاد آبــى و رنگ هــای دیگــر منشــعب از آن نیــز بینــدازد. 

رنــگ در قــرآن کریــم هــم بــه شــکل توصیفــی تصریح شــده و هــم بــه شــکل اســتعاره ای بیــان شــده 

ــوده اســت.  ــروردگار ب ــش پ ــدرت آفرین ــان ق ــرآن، بی ــا در ق ــه رنگ ه ــاره ب ــی از اش دارد. هــدف اصل

معمــار مســلمان در هــر منطقــه از قلمــرو تمــدن اســامی بنــا بــر ارزش هــای فرهنگــی آن منطقــه بــه 

.)Rippin,2۰۰8: 36۵ -366( کاربــرد اســتعاری رنگ هــای مطلــوب آن منطقــه اقــدام کــرده اســت

در اینجــا فقــط بــه یــک مــورد از رنگ هــای اشاره شــده در قــرآن جهــت تبییــن موضــوع اکتفــاء 

ــه  ــه گون ــار ب ــا واژه »بیــض« )ســفید( و مشــتقات آن 11 ب ــرآن ب ــات ق می شــود. رنــگ ســفید در آی

صریــح و یک بــار هــم بــه گونــه کنایــی در قــرآن به کاررفتــه اســت. یــک مــورد آن مربــوط بــه نــور 

ــا  ــزل مــن الســماء مــاء فأخرجن ــر أن اهلل أن ــم ت ــه 27 ســوره فاطــر؛ جاده هــای ســفید: ال اســت. آی

بــه ثمــرات مختلفــة الوانهــا ومــن الجبــال جــدد بیــض وحمــر مختلــف الوانهــا وغرابیــب ســود«؛ آیــا 

ندیــدی خداونــد از آســمان آبــی فــرو فرســتاد کــه از آن میوه هــای رنگارنــگ بــر آوردیــم و از کوه هــا 

ــف و گاه کامــا ســیاه ســاختیم؟!  ــه رنگ هــای مختل ــه رنــگ ســفید و ســرخ و ب ــی ب ــز جاده های نی

ویــا در خصــوص معجــزه حضــرت موســی علیه الســام؛ دســت ســپید و درخشــان حضــرت موســی 

علیه الســام: از معجــزات حضــرت موســی علیه الســام بــرای هدایــت مــردم و فرعونیــان ایــن بــود 

ــا و  ــی زیب ــه صورت ــت آن را ب ــرد، می توانس ــی ب ــش م ــه گریبان ــریفش را ب ــت ش ــی دس ــه وقت ک
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درخشــنده و ســفید خــارج کنــد. در قــرآن مجیــد در ســه آیــه دیگــر از ایــن موضــوع ســخن بــه میــان 

آمــده اســت: آیــه 1۰8 ســوره اعــراف و 33 ســوره شــعراء آیــه 22 ســوره طــه.

الزم بــه ذکــر اســت کــه همــه رنگ هــای ســفید، زیبــا نیســتند، و شــاید ایــن بــه دلیــل ترکیبــات 

و ناخالصی هایــی باشــد کــه ضمیمــه رنــگ ســفید می شــود و آن را زشــت جلــوه می دهــد. ظاهــرا 

ــه ایــن موضــوع  ــا قیــد »مــن غیــر ســوء« ب در آیــه فــوق و دو آیــه دیگــری کــه پی درپــی آمــده ب

ــت. ــده اس اشاره ش

در آیاتــی بــه رنــگ ســفیِد بعضــی پدیده هــا چــون رنــگ مــو هنــگام پیــری )مریــم:4(، اولیــن 

ــف  ــه، وص ــوان نمون ــت. به عن ــده اس ــره: 187( و.... اشاره ش ــید )بق ــرف خورش ــالی از ط ــو ارس پرت

درخشــندگی رخســار بهشــتیان و مؤمنــان )آل عمــران: 1۰6 و 1۰7؛ صافــات: 4۵ و 46( بــا رنــگ ســفید، 

ایــن رنــگ را بــا پاکــی و رحمــت و ایمــان همــراه کــرده اســت.

بــه لحــاظ بحــث معمــاری شناســانه رنــگ ســفید، شــاید توضیــح ایــن نکتــه در اینجــا ضــرورت 

ــا ایــن  ــه هــر دلیلــی ب ــا ب دارد کــه البتــه اگــر محیــط فعالیــت انســان یکپارچــه ســفید باشــد و ی

رنــگ یــا نــور ســفید شــدید، زیــاد تمــاس داشــته باشــد، دچــار خســتگی می شــود. دکتــر ارودبــادی 

دراین بــاره گویــد: »رنــگ ســفید کامــل یــا نــور شــدید ســفید حتــی در مــدت کــم، قــدرت دیــد را 

بــه علــت خســتگی اعصــاب و عضــات چشــم تغییــر داده و دچــار عــوارض حــاد و مزمــن می کنــد 

کــه در صــورت مداومــت ممکــن اســت تــا مرحلــه ایجــاد کــوری نیــز پیــش رود. بــر ایــن اســاس 

کســانی کــه بــر حســب اقتضــای شــغلی بــا زمینه هــای ســفید ســروکار مــداوم و طوالنــی دارنــد از 

ــی چشمشــان کاســته می شــود«)اردوبادی، 1368، ج 2: 48(. ــر طبیع عم

ــات ۵8 ســوره ی نحــل،  ــز وآی ــگ قرم ــه رن ــن ب ــات 27 ســوره ی فاطــر و 37 ســوره ی الرحم درآی

17 ســوره ی زخــرف، 1۰6 ســوره ی آل عمــران، 6۰ ســوره ی زمــر، 27 ســوره ی ملــک، 4۰ و 41 ســوره ی 

ــگ  ــه رن ــان ب ــران و جهنمی ــی کاف عبــس و 27 ســوره ی فاطــردر توصیــف زشــتی، کــدورت و ناراحت

ــرآن  ــح در ق ــه به تصری ــی ک ــه صــور مختصــر، رنگ های ــل ب ســیاه اشاره شــده اســت )در جــدول ذی

ــت(. ــده اس ــه گردی ــده ارائ اشاره ش
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رنگ های اصلی اشاره  شده در قرآن

جدول ش 1: )منبع: آیات قرآن کریم، تنظیم جدول توسط نگارندگان مقاله(

رنگ مطرح ترجمه آیهمتن آیهسوره/آیهردیف
شده

اِظریَنبقره: 169 است َصْفراُء فاِقٌع َلْوُنها َتُسرُّ النَّ زرد  گاوى  آن  حقیقت  در 

که  است  دست  یک  رنگش  که 

بینندگان را شاد می سازد.

 زرد

وِر َو َنْحُشُرطه: 2102 َیْوَم ُیْنَفُخ ِفی الصُّ
اْلُمْجِرمیَن َیْوَمِئٍذ ُزْرقا

روزى که در شیپور دمیده میشود؛ 

و خالفكاران را در آن روز، در حالى 

و)کبود  کور  چشمانشان   ) که 

است گرد می آوریم.

آبی )کبود(

ِمْن کهف: 331 ُخْضرا  ِثیابا  َیْلَبُسوَن  َو 
ُسْنُدٍس َوِإْسَتْبَرٍق

و لباس هایی سبز، از حریر نازک 

و ضخیم می پوشند در حالی که 

در آنجا بر تخت ها تكیه کرده اند.

سبز

َوِمَن اْلِجباِل ُجَدٌد بیٌض َو ُحْمٌرفاطر: 427
ُمْخَتِلٌف َأْلواُنها َو َغرابیُب ُسوٌد

ها  رگه  و   ) ها  راه  ها  کوه  از  و 

ى( سپید و سرخ، که رنگ هایش 

سیاه(  سیاه  و  است  متفاوت 

آفریدیم)؟

سیاه/ قرمز//

سفید

َجِر یس: 580 الشَّ ِمَن  َلُكْم  َجَعَل  ذی  الَّ
ْخَضِر اْلَ

نارا َفِإذا َأْنُتْم ِمْنُه ُتوِقُدوَن

کسى که براى شما از درخت سبز، 

آتشى قرارداد و شما در هنگام ( 

نیاز )از آن( آتش)می افروزید.

سبز

آل عمران 6

107:
ُوُجوُهُهْم  ْت  اْبَیضَّ ذیَن  الَّ ا  َأمَّ َو 

َففی
َرْحَمِت اهَّلِل... ُهْم فیها خاِلُدوَن

هایشان  چهره  که  کسانى  اّما  و 

رحمِت  در  پس  شده،  سفید 

خدایند.

سفید

آل عمران 7

106 :
سفید َیْوَم َتْبَیضُّ ُوُجوٌه َو َتْسَودُّ ُوُجوٌه هایى  چهره  که  روزى 

سیاه  هایى  چهره  و  شوند  می 

می گردند.

سفید

مبنای هستی شناسانه رنگ در هنر اسالمی

رنــگ، دومیــن عنصــر ذاتــی هنــر اســت )بلخــاری قهــی، 139۰: 363( کــه پیــش از آنکــه نمــوداری 

تزئینــی باشــد از هویــت و حقیقتــی ســخن می گویــد کــه رنــگ جلــوه آن اســت و نــه حجــاب آن، 

و ازجملــه صفــات ممتــاز معمــاری اســامی بــه شــمار می آیــد. از تکثیــر نــور بــه وجــود می آیــد و 

نشــان دهنده ی کثرتــی اســت کــه ارتبــاط ذاتــی بــا وحــدت دارد )بلخــاری قهــی، 1388: 118(.

ــریف ترین،  ــن، ش ــد باارزش تری ــی مانن ــه درجات ــران ب ــامی ای ــگ اس ــر و فرهن ــا در هن رنگ ه
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ــا،  ــی گنبده ــگ طای ــاب رن ــد. انتخ ــده و به کاررفته ان ــیم و انتخاب ش ــن و.. تقس ــن، باالتری زیباتری

کاربــرد فــراوان زمینــه ی آبــی و متــن ســفید و مفهــوم قــدس رنــگ ســبز، گویــای آن اســت. افــزون 

ــا و  ــم تیره ه ــان ج ــرای بی ــی ب ــا عامل ــون، رنگ ه ــام تاکن ــدر اس ــی ص ــن از دوران تاریخ ــر ای ب

ــان  ــا در زم ــا قزلباش ه ــگان ی ــگان و ســفید جام ــگان، ســرخ جام ــپاه جام ــه س ــوده ک ــا، ب ملیت ه

ــری، 1382: 93( ــه اســت«. )شــکاری نی ــه از آن جمل صفوی

ــت  ــلمان اس ــد غیرمس ــن هنرمن ــه در ذه ــا آنچ ــگ ب ــور و رن ــامی ن ــاری اس ــر و معم در هن

تفاوت هایــی دارد. در هنــر و معمــاری اســامی، رنــگ و نــور حقیقتــی فرازمینــی و خــارج از دنیــای 

محسوســات را نشــان می دهــد. هوشــیاری و بینــش دقیــق در چینــش رنگ هــا و انتخــاب درســت 

هــر رنــگ بــر جــان و روح آدمــی نفــوذ می کنــد. )عســگری، 1392: 49( به عنــوان مثــال، در فضــای 

درونــی مســجد برخــاف فضــای بیرونــی آن، کــه کاشــی کاری بیشــتر بــا آجــر عجیــن شــده اســت، 

ــا فضــای  ــری همــراه اســت کــه تضــاد چشــم گیری را ب ــا ســفیدی نقــوش گــچ ب نقــوش کاشــی ب

ــش و  ــجد آرام ــی مس ــای داخل ــود فض ــث می ش ــازد و باع ــرار می س ــرون برق ــگ بی ــش و رن پرنق

ــان عمــق دارد  ــه، الجــوردی چن ــوان نمون ــی، به عن قداســت خاصــی داشــته باشــد. در رنگ هــای آب

کــه آدمـــی را بـــه بـــی نهایـــت و بــــه جهانی خیالــی و دســت نیافتنی می برنــد رنگ هــای آبی، رنگ 

ــش  ــر دارای درخش ــای دیگ ــان رنگ ه ــامی در می ــی اس ــی های ایران ــی در نقاش ــروزه ای و طای فی

ــا  ــی جــاری در بطــن رنگ ه ــی باطن ــی از معان ــوه هائ ــا، جل ــن رنگ ه ــوه خاصــی هســتند ای و جل

هســتند. ایــن قداســت از رنــگ ســفید فضــا و از بــی رنگــی و بــی نقشــی ســطوح داخلــی نشــات 

می گیــرد. رنــگ ســفید نوعــی خلــوت تفکــر و ســکوت را بــه انســان تســری می بخشــد. بیشــترین 

ــق  ــا تعل ــا و الجوردی ه ــون فیروزه ای ه ــردی چ ــای س ــه رنگ ه ــی کاری ها ب ــطوح کاش ــمت س قس

دارد. رنــگ ســفید را نمــاد وجــود مطلــق و رنــگ ســیاه، کــه پوشــش خانــه کعبــه اســت، را نمــاد اصلی 

متعالــی و فــرا وجــود دانســته اند، کــه خانــه کعبــه بــا آن ارتبــاط دارد. )بلخــاری قهــی، 1388: 119(

ــت،  ــون رنگ هاس ــی پیرام ــث گوناگون ــده مباح ــران، دربردارن ــامی ای ــگ و ادب دوره ی اس فرهن

ــات،  ــه الی احادیــث و آی ــن امــر در الب ــر اســامی داشــته اســت. ای ــادی در هن ــر زی ــه خــود تأثی ک

کتــب ادبــی و هنــری مطرح شــده اســت. وجــود آثــار هنــری باقی مانــده از دوران اســامی گویــای 

حقیقــت فــوق اســت. )شــکاری نیــری، همــان(

ــره ای  ــی، نق ــای طای ــوص رنگ ه ــده، به خص ــرده ش ــی به کارب ــری ایران ــه در نگارگ ــی ک رنگ های

ــت  ــر نیس ــی نگارگ ــم ذهن ــاخته وپرداخته ی توه ــه س ــرد ک ــان ک ــد اذع ــروزه ای. بای ــوردی و فی الج

بلکــه محصــول بــاز شــدن چشــم دل او و دیــد عالــم مثالــی اســت، همــان عالمــی کــه طبــق نظــر 
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حکمــای اســامی همچــون ماصــدرا، مقــر بهشــت اســت. فیلســوفی ماننــد غزالــی معتقــد اســت 

کــه: »نســبت جهــان ظاهــر بــه جهــان باطــن همچــون، نســبت پوســته بــه هســته، بــدون روح، و 

ظلمــت بــه نــور اســت.«« )بــه نقــل ازخــوش نظــر، 1388: 74(

ــلیم،  ــا تس ــی ب ــدت اله ــر وح ــان، در براب ــر انس ــدن فق ــر ش ــا متذک ــی ب ــفید و خاک ــاجد س مس

ــش،  ــای آفرین ــز غن ــز رم ــگ نی ــراه اســت. مســاجد چندرن ــود هم ــا و ســعادت حزن آل آرامــش، صف

ــا  ــه در بناه ــردی ک ــای منف ــت. رنگ ه ــی اس ــن اله ــر خزائ ــای پایان ناپذی ــاب غن ــی و بازت تجل

ــا  ــت، ت ــام اس ــگ اس ــز رن ــه رم ــجدالنبی، ک ــبز مس ــد س ــف، از گنب ــای مختل ــده در بناه استفاده ش

رنــگ آبــی کــه در مســاجد دوران تیمــوری و صفــوی در ایــران و ترکیــه، عثمانــی و هنــد در دوره ی 

ــوب و شــفاهی سرچشــمه  ــات مکت ــث و روای ــه از احادی ــد ک ــزی دارن ــی رم ــوالن، معنای ســلطه مغ

می گیرنــد. )نصــر، 1389: 66(

ــی  ــی از معان ــی، جلوه های ــامی و ایران ــری اس ــی در نگارگ ــروزه ای و طای ــی، فی ــای آب رنگ ه

ــگ، آن را  ــاره رن ــده درب ــر ش ــات ذک ــث و روای ــات، احادی ــند. آی ــا می باش ــن رنگ ه ــاری در بط ج

ــرار  ــامی ق ــاری اس ــری معم ــای نگارگ ــوی در جلوه ه ــتفاده های معن ــت اس ــم در جه ــی مه عامل

می دهــد. )بلخــاری قهــی، 1388: 119(

ــی و الجــوردی  ــراه ســرخ، زرد، خاک ــه هم ــی ب ــی بیشــتر، رنگ هــای ســبز و آب ــری ایران در نگارگ

مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. ایــن رنگ هــای درخشــان، شــادی بخش بــوده و از لطایــف و زیبایــی 

عالمــی دیگــر ســخن می گوینــد. )بلخــاری قهــی، 139۰: 364(

ــتی  ــم هس ــت. »عال ــروزه ای اس ــامی فی ــر اس ــه در هن ــای به کاررفت ــن رنگ ه ــی از اصیل تری یک

ــم، رنگــی  ــب کنی ــان هســتی را باهــم ترکی ــی جه ــر همگــی تورهــای مرئ ــگ اســت. اگ فیروزه ای رن

ــه ی  ــروزه ای در میان ــگ فی ــردی اســت ... رن ــگ و زم ــروزه ای کمرن ــن فی ــد بی ــه دســت می آی ــه ب ک

طیــف جهــان هســتی کــه به وســیله محققیــن کشــف شــد، قــرار دارد.« شــاید بتــوان گفــت ایــن 

خبــر نشــان دهنده ی مبنــای هســتی شناســانه ایــن رنــگ در هنــر اســامی بــا شــهود هنــری عرفانــی 

ــی، 1388: 119( ــاری قه ــد. )بلخ ــد می باش هنرمن

هــر رنگــی ریشــه در باطــن معنــا دارد. مثــا رنــگ ســبز نشــانه حیــات قلــب، ســرخ نشــانه قــدرت 

و همــت، کبــود نشــان حیــات نفــس و زرد نشــان دهنده ی ضعــف اســت.

رنگ هایی که نگارگر یا کاشی کار انتخاب می کند کاما آگاهانه و با توجه به معنا صورت می گیرد. 

همانند یک عارف که خواستار تبادل نفس خویش است. )بلخاری قهی، 139۰: 367(

رنگ هــا انــگار دنیــای وجــود هســتند. »در معمــاری اســامی حضــور الهــی یــا از طریــق مســاجد 
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ســاده، ســفید و ابتدایــی نشــان داده شــده اســت کــه همیــن فقرشــان یــادآور پرطنیــن کســی اســت 

ــای  ــای دارای رنگ ه ــق نماده ــا از طری ــت، و ی ــی( اس ــا )غن ــام ثروت ه ــب تم ــی صاح ــه به تنهای ک

ــا  ــیار برم ــان بس ــه را در می ــوه ی یگان ــان جل ــا هارمونی ش ــه ب ــی ک ــتادانه و گنبدهای ــف و اس ظری

می کننــد و از بســیار بــه یگانــه بازمی گردنــد«)اردالن،139۰: 18(. ســفید ســرتر از همــه اســت، 

ســفید نمــاد وجــود اســت )اصــل تمــام حالت هــای حقیقــت جهــان( و تمــام رنگ هــا را یکپارچــه 

می کنــد. ســیاه، پایین تــر از همــه و نمــاد پوچــی اســت. کــه البتــه دارای اهمیــت نمادیــن دیگــری 

ــا  ــر اســت و تنه ــام هســتی فرات ــی از مق ــه حت ــا جوهــره ی الهــی ک ــاد نیســتی ی هــم هســت: نم

بــه دلیــل شــدت نــورش تاریــک اســت. »در هنــر ایرانــی رنگ هــا بســیار خردمندانــه و بــا آگاهــی 

ــق ترکیــب باهــم آهنگــی  ــی ایجادشــده در روح از طری ــگ و واکنــش کل ــن هــر رن ــوم نمادی از مفه

رنگ هــا استفاده شــده اند. اســتفاده ی ســنتی از رنگ هــا بیش تــر باهــدف برانگیختــن بقایــای 

حقایــق آســمان بــوده تــا تقلیــد از رنــگ طبیعــی اشــیا. بــر ایــن اســاس رنگ هــا بخــش مهمــی از 

هنــر ایرانــی، کــه معمــاری را هــم در برمی گیــرد، هســتند. ایــن یکــی از مؤلفه هایــی اســت کــه اگــر 

بخواهیــم مفاهیــم درونــی هنــر و معمــاری ایرانــی را درک کنیــم، معنــای نمادیــن شــان بایــد کامــا 

در نظــر رفتــه شــود.« )همــان: 18(

معنی شناسی رنگ ها در سازه های مختلف معماری مسجد

رنــگ یکــی از عوامــل فضــا ســاز در معمــاری اســت کــه از تجزیــه ی نــور نتیجــه می شــود. رنــگ 

در هم نشــینی بــا نقــش، منشــأ اثــر شــده و در فضاســازی دخالــت می کنــد. بــه عبــارت دیگــر، رنــگ 

یکــی از بنیادی تریــن و بااهمیت تریــن مباحــث در حــوزه طراحــی و معمــاری داخلــی اســت. دارای 

ــه حاکــی  ــف جوامــع بشــری می باشــد ک ــی در تمدن هــا و فرهنگ هــای مختل تاریخچه هــای طوالن

از اهمیــت آن اســت. کاربــرد صحیــح رنــگ در اجــزای بیرونــی و درونــی ســاختمان و فضــا اثراتــی را 

در پــی دارد کــه در حــوزه روانشناســی و حــوزه دکوراســیون بســیار بــاارزش می باشــد جایــگاه ویــژه 

رنــگ در معمــاری بــه دلیــل تحــت تاثیــر قــراردادن ابعــاد وجــودی بناســت.

ــرد، بیشــتر روی  ــه خــود می پذی ــگ را ب ــاری، رن ــه نقــش معم ــگاه ک ــگ، آن ــد رن در مســاجِد چن

کاشــی می نشــیند. دســتیابی بــه ترکیب هــای گوناگــون رنــگ، معمــواًل یــا از طریــق تراکــم و تفــرق 

نقــاط رنگیــن و یــا از طریــق هم نشــینی رنگ هــا حاصــل می شــود. نقــوش رنگیــن روی کاشــی  نیــز 

تاانــدازه ای همیــن طریــق را می پیمایــد )رئیــس زاده، 1383: 98-99(.

ــه  ــامی ب ــاری اس ــگ در معم ــی رن ــجد: معنی شناس ــاری مس ــازه های معم ــگ در س ــوم رن مفه
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بهتریــن نحــو در معمــاری مســجد متبلــور اســت. چراکــه هــم خانــه خداســت - و هــم کامل تریــن 

نمــاد معمــاری اســامی اســت. )بلخــاری قهــی، 139۰: 37۵(

ــن  ــامی و از مهم تری ــاری اس ــزای معم ــن اج ــکل از اصلی تری ــم در ش ــگ و ه ــم در رن ــد ه گنب

ــی  ــا در تمام ــامی چه بس ــگ اس ــا در فرهن ــه نه تنه ــت. ک ــام اس ــان اس ــی جه ــای عرفان نماده

فرهنگ هــا نمــاد کرویــت و دایــره اســت و دایــره عــاوه بــر اینکــه تداعی گــر انجــام یافتــن اســت 

زیباتریــن و کامل تریــن اشــکال می باشــد.

ــن  ــه ای ــت. ک ــت اس ــی خلق ــان دهنده ی تمام ــود نش ــه خ ــت ک ــمانی اس ــر آس ــد تداعی گ گنب

ــناختن  ــا ش ــل در زیب ــن دلی ــا مهم تری ــت. ام ــره اس ــال دای ــت و کم ــای تمامی ــانی از معن ــود نش خ

گنبــد عــاوه بــر ســبکی و ســبک نمایــی، اســتفاده از رنــگ در جلوه هــای زیبــا شناســانه آن اســت 

ــان: 38۵( )هم

در معمــاری اســامی ســطوح داخلــی را بــا ســفید یکدســت می پوشــاندند تــا بــه »حکــم الالــه 

االاهلل« منعکس کننــده پاکــی صحــرا و محــو کثــرات در پیشــگاه خــدای واحــد باشــد. )همــان: 386(

ــی و ساســانی از دســت داد.  ــت خــود را در دوره هــای پارت ــاری، اهمی ــر کاشــی کاری در معم هن

ــه دســت آورد.  ــاز عصــر اســامی تمــام شــکوه ازدســت رفته خــود را ب ــا آغ ــر ب ــن هن ــوژی ای تکنول

ــق اشــاره های  ــاری اســامی از طری ــگ در معم ــت رن ــات کاشــی هف ــن نمونه هــای تزیین قدیمی تری

ــزرگ بغــداد  ــاران دوره عباســی مســجد ب ــف معم ــه توصی ــا رســیده اســت. ب ــه م ــان عــرب ب مؤلف

ــری در  ــری قم ــارم هج ــده چه ــعودی در س ــت. مس ــده اس ــگ تزیین ش ــای آبی رن ــا آجره ــرتاپا ب س

مــروج الذهــب از گنبــد ســبزرنگ در بغــداد ســخن می گویــد. یعقوبــی در همیــن ســده مناره هــای 

ســبزرنگ بخــارا را تحســین می کنــد. و دیگــری در ســال 1226 میــادی بــه گنبــد آبی رنــگ در بغــداد 

اشــاره می کنــد. ایرانیــان پیــش از دوران ســلجوقیان بــر پوشــش لعــاب مینایــی بــر روی گل پختــه 

ــند.  ــر می باش ــن هن ــی در ای ــای اصل ــبز رنگ ه ــوردی و س ــی الج ــروزه ای، آب ــتند. فی ــلط داش تس

ــتیرلن، 1377: 88( )اس

تکنیــک زرین فــام هفــت رنــگ، در معمــاری بناهــای مذهبــی، بــرای تزییــن و پوشــش 

ــوان  ــه اســت«)همان( می ت ــه کار می رفت ــه ب ــر ائم ــا صندوق هــا و ســنگ قب محراب هــای نفیــس ی

گفــت کاشــان بــا هفــده محــراب کاشــی در فاصلــه ســال های 1229 و 1333 میــادی، مرکــز تولیــد 

ــود. ــز ب ایــن محصــول نی

ــش  ــد پوش ــت. همانن ــا و صندوق هاس ــوص محراب ه ــه مخص ــروزه ای ک ــی و فی ــای آب رنگ ه

ــا  ــت و ی ــی اس ــی زندگ ــه ازل ــت نمون ــوان گف ــم می ت ــه ه ــز و راز دارد. ک ــر رم ــی پ ــا ارزش گنبده
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ــفال  ــت س ــا پخ ــا ب ــه در کوره ه ــتند ک ــی هس ــن رنگ های ــا از قدیمی تری ــن رنگ ه ــون ای ــه چ اینک

ــد. ــده بودن ــای تولیدش ــان ترین رنگ ه ــا آس ــده و ی ــر ش امکان پذی

بــه همیــن دلیــل، کاشــی های آبــی - ســبز روی تمــام ســطوح معمــاری تزییــن پذیــر، به ســرعت 

ــو در  ــده اولجاتی ــد خدابن ــلطان محم ــره ی س ــد. »مقب ــر ش ــران ظاه ــی ای ــاختمان های مذهب در س

ــه ســرتاپا کاشــی پوشــیده شــد.« رابطــه ای  ــود ک ــران ب ــات ای ســلطانیه نخســتین دســتاورد در ف

فشــرده بیــن مفهــوم اعتقــاد اســامی و عناصــر رنگیــن در معمــاری دنیــای ایرانــی وجــود دارد. ماننــد 

رنــگ ســبز کــه متعلــق بــه فرقــه ی شــیعه بــوده و رنــگ شــعار علویــان بــوده اســت.

ــرد.  ــدا ک ــازه تحــول پی ــورد رنگ هــای ت ــط در م ــک کاشــی فق ــاز ســده ی چهاردهــم، تکنی از آغ

طیــف رنگ هــا گذشــته از آبــی تیــره، آبــی روشــن، ســیاه و ســفید، در ســده پانزدهــم بــا رنگ هــای 

ســبز، قهــوه ای و زرد تکمیــل شــد. )اســترلین، 1377: 93(

ــای هــزار الی آن در نقــوش  ــا معن ــد ت ــرای خــود می آفرین ــه ای ب ــد آیین ــر اســلیمی، هنرمن در هن

ــد. از دیــدگاه  ــوه کن ــدارد، جل ــدازد و هرگــز پایانــی ن الیتناهــی و پیــچ در پیچــی کــه در نظــر می ان

ــی  ــای بعض ــد: »دیواره ــای نورانی ان ــن حجاب ه ــورت نمادی ــوش ص ــن نق ــارت، ای ــوس بورکه تیت

ــت،  ــری اس ــف گچب ــلیم های ظری ــجی از اس ــا نس ــی ی ــی های لعاب ــیده از کاش ــه پوش ــاجد ک مس

یــادآور رمــز گونــه حجــاب اســت. بنــا بــه حدیــث نبــوی، خداونــد پشــت هفتــاد هــزار حجــاب نــور 

و ظلمــت پنهــان اســت و اگــر آن حجاب هــا برافتــد نــگاه پــروردگار بــر هــر کــه و هــر چــه افتــد، 

ــی را  ــت اله ــا ظلم ــد ت ــا از نورن ــوزاند. حجاب ه ــه را می س ــش آن هم ــندگی و جه ــروغ و درخش ف

مســتور دارنــد و از ظلمت انــد تــا حجــاب نــور الهــی باشــند« )بــه نقــل ازبلخــاری قهــی، 139۰: 387(.

بــه گونــه کلــی رنگ هــای به کاررفتــه در نقــوش معمــاری را می تــوان بــه دو دســته تقســیم کــرد: 

»دســته ی اول: رنگ هــای اقلیمــی: ایــن رنگ هــا هماهنگــی کامــل بــا موقعیــت مکانــی طــرح دارد. 

بــه گونــه مثــال ماننــد انــواع رنــگ زرد همچــون خردلــی کــه ارتبــاط مســتقیم بــا موقعیــت مکانــی 

مســاجدی دارد کــه در مناطقــی بــا آب وهــوای گــرم قــرار دارنــد )ماننــد مســجد جامــع یــزد(. طراحــان 

ــر  ــی: عــاوه ب ــد. دســته ی دوم: رنگ هــای آرمان ایــن مناطــق، از ایــن رنــگ به وفــور اســتفاده کرده ان

ــامی  ــدان اس ــته های هنرمن ــا و خواس ــت، آرمان ه ــی اس ــی و زمان ــت جغرافیای ــر موقعی ــه بیانگ آنک

ــد از ســبز، ســفید، آبــی  ــز نشــان می دهــد. در معمــاری برخــی مســاجد، ایــن رنگ هــا عبارت ان را نی

ــت  ــی های هف ــز و... در کاش ــون زرد، قرم ــری چ ــای دیگ ــار رنگ ه ــا در کن ــن رنگ ه ــروزه ای. ای و فی

ــرآن  ــه در ق ــت ک ــی اس ــان رنگ های ــادآور هم ــود و ی ــم وج ــرت عال ــانی از کث ــرق، نش ــا مع ــگ ی رن

ــت: ــل اس ــل تأّم ــه قاب ــا دو نکت ــن رنگ ه ــری از ای ــت. در به کارگی ــده اس توصیف ش
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ــه  ــا جــزء رنگ هــای ســرد هســتند و اختصــاص ســطوح بیشــتر ب ــن رنگ ه ــف( برخــی از ای ال

ــای روز را  ــا گرم ــد ت ــه می دارن ــک نگ ــر بصــری خن ــل تأثی ــه دلی ــن رنگ هــا، فضــای مســجد را ب ای

کــه در ایــن منطقــه بیشــتر اســت، کاهــش دهنــد« )ماجعفــری و راضــی، 1384، ج 2: 1216- 121۵(.

ــِت غیــر منکســر خــود ســمبل وجــود و عقــل الهــی و رنگ هــا، ســمبل چهره هــا  ــور در حال ب( ن

ــا،  ــب نماه ــود در قال ــی خ ــوازن و هماهنگ ــا، در ت ــا رنگ ه ــد. اّم ــدد وجودن ــارهای متع ــا انکس ی

ــد  ــو می کنن ــدت را بازگ ــه وح ــرت ب ــت کث ــرت و بازگش ــدت در کث ــی وح ــا، تجّل ــا و گنبده طاق ه

ــاری  ــی در معم ــچ رنگ ــاوت هی ــود تف ــا باوج ــد اّم ــه متفاوتن ــا گرچ ــن رنگ ه ــر، 137۰: 68(. ای )نص

ــد  ــه ای به کاررفته ان ــح به گون ــا مصال ــب ب ــا در ترکی ــه ی رنگ ه ــد. هم ــود را نمی نمایان ــجد خ مس

ــة اهلل(  ــی )صبغ ــگ خدای ــر رن ــوم وحــدت تســلیم و بیانگ ــر مفه ــود، در براب ــز خ ــن تمای ــه در عی ک

ــد  ــری می کنن ــا جلوه گ ــی رنگ ه ــی برخ ــه گاه ــز ک ــراب نی ــون مح ــی همچ ــده اند. در مکان های ش

ــو،1388: 97(. ــان قراکوزل ــت )منصوری ــه اس ــوی قبل ــه به س ــب توّج ــرای جل ــًا ب صرف

ــی ورای  ــان معان ــرای بی ــا ب ــرآن از رنگ ه ــت ق ــه تبعی ــجد ب ــاری مس ــب در معم  به این ترتی

ــند. ــة اهلل باش ــان صبغ ــر هم ــا جلوه گ ــت ت ــده اس ــات استفاده ش محسوس

ــا  ــه از رنگ ه ــر پرداخته شــده آنک ــدان کمت ــاری ب ــر و معم ــب هن ــه در کت ــر ک ــر دیگ ــه مهم ت نکت

ــکان  ــه ام ــی ک ــای هندس ــاف نقش ه ــت: »برخ ــده اس ــدت استفاده ش ــوم وح ــای مفه ــز در الق نی

ــی  ــن رنگ ــلیمی، مت ــی و اس ــای گیاه ــد؛ در نقش ه ــش می یاب ــی کاه ــوی رنگ ــن ق ــک مت ــروز ی ب

بزرگــی می تــوان پدیــد آورد کــه بــر رنــگ نقش هــای گیاهــی غالــب شــود. معمــار بــا علــم بــه ایــن 

ــن  ــگ مت ــوان رن ــی الجــوردی به عن ــگ آب ــان، از رن ــام اصفه ــب ســطوح مســجد ام ــب در اغل مطل

ــه  ــگ ب ــن رن ــوش را در دل ای ــی نق ــای رنگ ــرِت ریزه کاری ه ــی کث ــب تمام ــرده و به این ترتی ــره ب به

وحــدت رســانده اســت« )نوایــی، 1379: 33۵(.



122

سال سوم

شماره چهارم

پیاپی دهم

زمستان ١٤٠١

رنگ های تشکیل دهنده گنبد مسجد پای کالن در بخارا )حق شناس و مهرابی،1396: 11(
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نتیجه گیری

هنرمنــد مســلمان در کاربــرد عنصــر رنــگ در هنــر و معمــاری اســامی، اندیشــه و غایــت تلفیقــی، 

ــاری  ــرو معم ــر هن ــب ب ــال می نمــود. در رویکردهــای غال ــه را جســتجو و دنب ــرا و وحدت گرایان همگ

اســامی، اثــر هنرمنــد مســلمانان محــدود بــه یــک منطقــه و جغرافیــای خــاص نیســت، بلکــه هنــر 

غالــب در تمــام ســرزمین های اســامی حــول محــور وحــدت در عیــن کثــرت اســت. ایــن ویژگــی، 

ــر اســامی( اســت  ــه هن ــدگاه پدیدارشناســانه ب ــدگاه ســنت گرایانه و دی جامــع هــر دو نگــرش )دی

و نمی بایســت هنرمنــد مســلمان را در چهارچــوب یــک نگــرش، محــدود و مــورد ارزیابــی قــرارداد.

ــگ  ــده اســت و هــر رن ــی انتخــاب نگردی ــز به صــورت تصادف ــاری اســامی هرگ رنگ هــا در معم

بــا توجــه بــه معنــا و مفهــوم خــود بــکار بــرده شــده و هــر رنگــی در باطــن، معنــا دارد. اســتفاده ی 

ســنتی از رنگ هــا بیش تــر بــا هــدف اندیشــیدن بــه رمــوز و حقایــق آســمان و طبیعــت بــوده تــا 

تقلیــد از رنــگ طبیعــی اشــیاء. رنــگ در معمــاري اســامی باألخــص معمــاری مســاجد جایگاهــی 

فراتــر از زیبائــی ظاهــري دارد  معمــار مســلمان بــا بهــره بــردن از رنگ هــای خــاص قرآنــی، هــدف 

هنــر قدســی کــه پیــام الهــی را بــه بشــر منتقــل می کنــد، جامــه عمــل پوشــانده اســت.

رنــگ در عرفــان، هنــر و معمــاری اســامی، صــورت هســتی، تجلــی معنــا، عامــل ظهــور و رؤیــت 

نــور، مجســم و عامــل تمایــز کثــرات، صــورت متکثــر نــور واحــد، آئینــه درون، مخبــر حالــت مینــوي 

انســان و هماننــد نــور موجــد حســن و تجلــی کثــرت در وحــدت اســت.

رنگ هــای بــکار بــرده شــده در هنــر اســامی بیشــتر فیــروزه ای، ســبز، آبــی، زرد، الجــوردی، ســیاه 

ــرده  ــام  ب ــم ن ــرآن کری ــن رنگ هــا در ق ــه ای ــم ک ــگ درمی یابی ــی درن ــا کم ــه ب و ســفید می باشــد ک

ــث  ــات و احادی ــواره در آی ــی استفاده شــده هم ــگ آب ــاری اســامی از رن ــر در معم شــده اســت. اگ

ــی(  ــمان )آب ــه آس ــیدن ب ــه اندیش ــه توصی ــم ک ــگ برمی خوری ــن رن ــاره ای ــفارش هایی درب ــه س ب

ــد  ــه هنرمن ــت ک ــن ادعاس ــر ای ــی ب ــتی دلیل ــم هس ــروزه ای عال ــگ فی ــف رن ــت. کش ــده اس بیان ش

ــن  ــی از اصیل تری ــوان یک ــه  عن ــگ را ب ــن رن ــانه، ای ــتی شناس ــای هس ــه مبن ــه ب ــا توج ــی ب ایران

ــت. ــرده اس ــکار ب ــامی ب ــاری اس ــا در معم رنگ ه

ویژگــی هنــر در تمــدن اســامی، ســازگار بــودن آن بــا روح اســام یعنــی همــان توحیــد می باشــد 

و نمونــه ایــن ویژگــی را بــه بهتریــن شــکل می تــوان در مکان هــای مقــدس یافــت و مســجد، محــل 

بــروز و تجلــی مجموعــه ای از هنرهاســت کــه مصــداق مســلم هنرشــهودي اســت. مســجد در تمــدن 

ــوع در اقليم هــا و  ــا داشــتن کاربردهــای متن ــژه برخــوردار اســت. مســجد ب اســامی از اهمیتــی وی
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ــا علــي رغــم تغییــرات ظاهــري؛ فضــاي  ــا شــد، اّم کشــورهای مختلــف بــه شــیوه های گوناگــون بن

ــوري در  ــس ص ــن تجان ــت اي ــت. عل ــته اس ــرزمین ها داش ــه س ــابهي در هم ــري مش ــي و هن روحان

ميــان مســاجد، باوجــود اختافــات فرهنگــي و يــا جغرافيايــي، در حقیقــت ديــن اســام و در کتــاب 

وحــِی آن نهفتــه اســت.

وجــود مفاهیــم مشــترک میــان عناصــر قــرآن و معمــاری مســجد در تمــدن اســامی ایــن امــکان 

ــم مشــترک در  ــات و مفاهی ــه شــناخت موضوع ــف ب ــه در پژوهش هــای مختل را فراهــم مــی آورد ک

کتــاب آســمانی بــا ایــن معمــاری مقــدس پرداختــه شــود.

در معمــاری مســجد از همــه ی عناصــر هنــری )به عنــوان مثــال، رنــگ( بــه بهتريــن شــکل اســتفاده 

ــاء  ــی ایف ــش را به خوب ــش خوی ــدا نق ــوی خ ــه به س ــان و جامع ــري انس ــا در جهت گي ــود ت می ش

ــر انســان  ــن شــکل و فرمــش، تصوي ــن و کامل تری ــاي مســجد در بهتري ــر، بن ــارت بهت ــه عب ــد. ب کن

ــد مســلمان از رنگ هــای  ــی اهلل اســت. هنرمن ــه ی عناصــر معمــاري جهــت ســلوک ال کامــل در آیین

قرآنــی متنــوع بهــره می گیــرد تــا از کثــرات بگــذرد و بــه وحــدت نائــل آیــد. انتخــاب ایــن رنگ هــا، 

نقــوش هندســی، اســلیمی و ختایــی بــا کمتریــن اســتفاده از نقــوش انســانی در معمــاری مســجد، 

ــوی  ــد، و فضــاي مین ــش می ده ــرت در وحــدت را نمای ــرت و کث ــن نحــو، وحــدت در کث ــه بهتری ب

خاصــی را ایجــاد می کنــد کــه هــدف نهایــی آن، ســیر انســان بــه عالــم توحیــد اســت.

کام آخــر آنکــه، معمــار مســلمان بــا کاربــرد رنــگ در هنــر و معمــاری مســاجد ایــن هــدف واال را 

دنبــال می کنــد کــه احدیــت خداونــد را البــه الی رنگ هــا، فرم هــا، انــوار و اصــوات متجلــی ســازد. 

ــورت  ــا به ص ــه تاثیرمعن ــورت دارد. هرچ ــن در ص ــاي ممک ــا ج ــا ت ــدن معن ــعی در نمایان ــی س یعن

ــر، شــفاف تر و درعین حــال  ــذاری آن بیشــتر، لطیف ت ــر، تأثیرگ ــی نمایان ت ــن تجل بیشــتر باشــد و ای

همچــون معنــا؛ مبهــم و رازآمیزتــر خواهــد بــود.

ــی در  ــر قرآن ــی عناص ــدی؛ بازشناس ــای بع ــت پژوهش ه ــق جه ــن تحقی ــی ای ــت پژوهش رهیاف

ــد.  ــهری می باش ــاری ش ــی معم ــازار و حت ــه، ب ــه، خان ــون مدرس ــری چ ــای دیگ ــاری مکان ه معم

عــاوه بــر آنکــه، عناصــر دیگــر معمــاری )ماننــد شــکل هندســی، مفهــوم طهــارت، وحــدت در کثــرت 

ــرارداد. ــق و واکاوی ق ــورد تحقی ــوان م ــرآن می ت ــات ق ــز در آی و....( را نی
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نشــر روزنــه، چــاپ اول.

-بلخاری قهی، حسن، )139۰(، مبانی عرفانی هنر و معماری اسالمی، تهران: سوره مهر، چاپ دوم.	 

ــری 	  ــوزة هن ــر )ح ــوره مه ــران: س ــالمی، ته ــاری اس ــر و معم ــی هن ــی عرفان ________________، )1388(، مبان

ــاپ اول. ــامی(، چ ــات اس ــازمان تبلیغ س

-بهادری، محمد، )1392(، اهمیت رنگ در فضاهای شهری، تهران: سوره.	 

ــارات 	  ــران: انتش ــا، ته ــعود رجب نی ــه مس ــان؛ ترجم ــان و بی ــالمی، زب ــر اس ــوس، )136۵(، هن ــارت، تیت -بورکه

ــروش. س

-پاک نژاد، سیدرضا، )1361(، اولین دانشگاه آخرین پیامبر، تهران: ناشر اخاق، چاپ دوم.	 

-حــق شــناس، محیــا و مهرابــی، محمــد، )1396(، »نقــش و تاثیــر رنــگ بــر ادراک فضاهــای مذهبــی درشــهرهای 	 

تاریخــی ایــران«، مجموعــه مقــاالت ســومین کنفرانــس ســاالنه پژوهش هــای معمــاری، شهرســازی و مدیریــت 

شــهری، شــیراز،21/ 1396/2.

-خــوش نظــر، ســید رحیــم، )1388(، نــور و رنــگ در نگارگــری ایرانــی و معمــاری اســالمی، کتــاب مــاه هنــر، ش 	 

97-98، صــص ۵8-47.

-دشتی، محمد، )1379(، ترجمة نهج البالغه، قم: نشر مشرقین، چاپ سوم.	 

-ربیعی، هادی، )139۰(، جستارهایی در چیستی هنر اسالمی، ج 1، تهران: انتشارات متن.	 

-رضایی، علی، )1382(، جایگاه مساجد در فرهنگ اسالمی، تهران: موسسه فرهنگی ثقلین.	 

ــاری، 	  ــر معم ــی و هن ــه در زیبایی شناس ــخن: ده مقال ــوده س ــد، )1383(، بیه ــین مفی ــاز وحس ــس زاده، مهن -رئی

ــی، چــاپ اول. تهــران: مول
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ــه 	  ــدد )جامع ــنت و تج ــد س ــگاه در عه ــاری )28۰-267(، پرستش ــجد و معم ــعید، )1381(، مس ــعیدیان، س -س

ــاپ اول. ــرایی، چ ــر س ــران: نش ــی، ته ــن باق ــش عمادالدی ــه کوش ــی(، ب ــای دین ــی نهاده شناس

ــان 	  ــه عرف ــر اســالمی«، مجل ــان و هن ــردازی درعرف ــت ونمادپ ــش عناصــر طبیع ــد، )1391(، »نق -شــهبازی، مجی

اســامی، دوره 7، ش 32.

-شیرازی )ماصدرا(، صدرالدین محمد، )1391 ق(، حکمت المتعالیه، ج 4، بیروت، دارالکتب االسامیه.	 

ــران: 	  ــرآن )قســمت دوم(، ته ــگ در ق ــه رن ــه مقول -صداقــت کشــفی، ســید محمــد جــواد، )138۵(، نگاهــی ب

ــص 89-7۵. ــماره 47 – 46، ص ــی، ش ــای قرآن ــه پژوهش ه فصلنام

-طالقانی، محمود، )1362(، پرتوی از قرآن، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم.	 

-طباطبایــی، محمدباقــر، )1378(، مســجد و پیرامــون )187-179(، مجموعــه مقــاالت همایــش معمــاری مســجد، 	 

گذشــته، حــال، آینــده )ج 2(، کارگروهــی زیــر نظــر حــوزة معاونــت پژوهشــی دانشــگاه هنــر، تهــران: دانشــگاه 

هنــر، چــاپ اول.

-طباطبایــی، محمدحســین، )1417 ق(، المیــزان فــی تفســیر قــرآن، ج 1، قــم: دفتــر انتشــارات اســامی جامعــه 	 

مدرســین حــوزه علمیــه قــم، چــاپ پنجــم.

ــان اســامی، س 	  ــان در معمــاری مســجد«، فصلنامــه تخصصــی عرف ــی عرف ــم، )1391(، »تجل ــه، عبدالرحی -عناق

9، ش 33.

-عســگری، فاطمــه و اقبالــی، پرویــز، )1392(، »تجلــی نمادهــای رنگــی در آیینــه هنــر اســالمی«، مجلــه جلــوه 	 

ــر، ش 9. هن

-فیــض کاشــانی، مامحســن، )141۵ ق(، تفســیر الصافــی، تحقیــق: حســین اعلمــی، تهــران: انتشــارات الصــدر، 	 

چــاپ دوم.

- کربن، هانري، )139۰(، واقع انگاري رنگ هاوعلم میزان، انشااهلل رحمتی، تهران، نشرصوفیا، چاپ دوم.	 

ــران: پژوهشــگاه 	  ــی دانشــمند، ته ــرداد وحدت ــر اســالمی، مترجــم مه ــری هن ــگ، )1379(، شــکل گی ــار، ال -گراب

ــات فرهنگــی، چــاپ اول. ــوم انســانی ومطالع عل

ــران: 	  ــعودعلیا، ته ــه مس ــی(، ترجم ــی شناس ــر زیبای ــدی ب ــا )درآم ــفة هنره ــوردن، )1383(، فلس ــام، گ -گراه

ــاپ اول. ــوس، چ ــارات ققن انتش

-گروتــر، یــورگ کــورت، )1383(، زیبایــی شناســی در معمــاری، ترجمــه جهانشــاه پاکــزاد وعبدالرضــا همایــون، 	 

تهــران: دانشــگاه شــهید بهشــتی، چــاپ دوم.

-گنجی، حمزه، )1392(، روان شناسی عمومی. تهران: نشر ساواالن، چاپ دوم.	 

ــزد )12۰7-122۵(، 	  ــع ی ــجد جام ــتاری مس ــای نوش ــدی، )1384(، نقش مایه ه ــی، مه ــه و راض ــری، طیب -ماجعف

هنــر و معمــاری مســاجد )جلــد دوم(، بــه کوشــش دبیرخانــه ســتادعالی هماهنگــی و نظــارت بــر کانــون هــای 

فرهنگــی و هنــری مســاجد، تهــران: نشــر رســانش، چــاپ اول.

ــان نامــه کارشناســی 	  ــو، مریــم، )1388(، بازنمــود عناصــر قرآنــی در معمــاری مســاجد، پای ــان قراکوزل -منصوری

ارشــد، اصفهــان: دانشــگاه اصفهــان.

-نصــر، ســید حســین، )1389(، هنــر و معنویــت اســالمی، ترجمــه رحیــم قاســمیان، تهــران: انتشــارات حکمــت، 	 

چــاپ اول.

______________، )137۰(، ســنت اســالمی در معمــاری ایــران )68-۵9(، ترجمــه ســید محمــد آوینــی، 	 

اول. بــرگ، چــاپ  انتشــارات  تهــران:  جاودانگی وهنــر، 

_____________، )138۰(، معرفــت و امــر قدســی، ترجمــه فرزادحاجــی میرزایــی، تهــران: نشــر وپژوهــش فــروزان 	 



127

ی
ام

س
ن ا

مد
 ت

در
د 

ج
س

 م
ی

مار
مع

و 
ن 

رآ
 ق

در
گ 

رن
ی 

تگ
س

یو
 پ

 و
ط

تبا
  ار

سال سوم

شماره چهارم

پیاپی دهم

زمستان ١٤٠١

روز، چــاپ اول.

-نوایــی، کامبیــز ،)1374(، نکاتــی پیرامــون نقــوش اســالمی )۵3-44(، مجلــة صفــه، ســال پنجــم، شــماره های 	 

2۰ و 19، پاییــز وزمســتان 74.

- نیــری، جــواد شــکاری، )1382(، جایــگاه رنــگ در فرهنــگ و هنــر اســالمی ایــران، تهــران: فصلنامــه مــدرس 	 

ــر، ش 3، صــص 93- 1۰4. هن

ــران: 	  ــان ســاوجی، ته ــه رحم ــر اســالمی در ســده های نخســتین اســالمی، ترجم ــه، گاســتون، )1363(، هن وای

چاپخانــه گیــان.
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