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 زیبایی شناسی و بازشناسی اصول آن در معماری اسالمی

 
 دانشجو دکترا، معماری، دانشگاه آزاد اسالمی تهرانمحمد حسین عابدی: 

 دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی معماری، موسسه آموزش عالی شمسفرزانه محمدیان یامی: 

 

 چکیده:
ت سیاختمانی، تیأثیرات گونیاگونی بیر     ساختمان ها یکی از عناصر تأثیرگذار عوامل زیبایی منظر در یک شهر می باشند چرا که به دلیل مقیاس، فرم و خصوصییا 

اجیرای سیرید در   محیط از لحاظ بصری و سیمای شهری دارند. اما آنچه به نظر میرسد این مجموعه ها نتیجه تصمیم گیری ها و طراحی های شیتابدده، یکنواخیو و   

اصول و معیارهای معماری و شهرسازی و ارتباط آن با نیازهای روحیی   پاسخ به مسئله هستند؛ این اسو که امروزه در اغلب ساختمان ها همواره از توجه به بسیاری از

عی می کنید نمیود   و باطنی، هویو و حس زیبایی شناسی افراد کاسته شده اسو. زیبایی خاصیو وجود انسان و تمایل به آن از مختصات آدمی اسو، انسان همواره س

ز همین رو شناسایی معیارها و اصول زیبایی بخش معماری، دارای اهمییو وایییی اسیو. بیه کیارگیری      زیبایی را در زندگی و فضاهای زیستن خویش در نظر بگیرد. ا

وجه و بازگشیو  معانی ومفاهیم زیبایی شناسی اسالمی در فضاهای شهری، عالوه بر حس زیبایی شناسی منبعث از مفاهیم اسالمی در فضاهای زیستی شهری؛ سبب ت

می در شهرسازی خواهد گردید. پووهش حارر تالشی اسو بر پایه مطالعات کتابخانه ای برای شناخو زیبیایی شناسیی و اصیول    به نظام ارزشی منطبق با هویو اسال

توصییفی  -ک های تحلیلآن در معماری اسالمی. در راستای دستیابی به این هدف، روش پووهش با استفاده از راهکار های ترکیبی می باشد که برای انجام آن از تکنی

د، نظیم، نظیم در      اده شده اسو. در نتایج پووهش نشان میدهد: تناسب و توزان، مقیاس، تکرار و تناوب، تقارن، تعادل، مرکدیو، همیاهنگی، تشیابه، تنیو  و تضیا    استف

 .اسالمی هستندبی نظمی، حرکو و آرامش، نور، آب، رنگ، شفافیو، فرم و صورت و تدئین عوامل اصلی ایجاد زیبایی بخش ساختمان ها در معماری 

 

 زیبایی شناسی، ادراک زیبایی، زیبایی شناسی معماری، اصول زیبایی شناسی معماری اسالمی. کلید واژه:
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 مقدمه:
، حیداکرر بیه انیدازه ابعیاد بیوم محیدود           یک نقاش می تواند تابلوهایش را در خانه یا آتلیه اش نقاشی کند. آزادی او در این زمینه که چه چید می خواهید بکشید  

گیرد، درسو مرل هر کایی دیگری. خریدار کسی خواهد بود که از آنچه کشیده شیده لیذت ببیرد و     بعد از تمام شدن نقاشی تابلو به معرض فروش قرار می می شود

خره ریوابط  عوامل بسیاز زییادی ماننید قابلییو اسیتفاده، سیاختار، مقاومیو مصیالل، مسیائل میالی و بیای          با قیمو آن هم موافق باشد، اما در معماری چنین نیسو. 

برای تفکیک خوب و بید و زشیو   ساختمانی این آزادی را محدود می کند. در معماری بر عکس نقاشی، زیبا شناختی تنها عاملی که باید مورد توجه قرار گیرد نیسو. 

بیرای درک زیبیایی بایید از ییک طیرف      ایی شناسی یزم اسو تا بتوان درباره ی یک اثر هنری نظر داد و درجه و عیار آن را مشیخ  کیرد.   ، آگاهی و دانش زیبو زیبا

دخییل  ر درک زیبیایی  ادراک کننده ی زیبایی باشیم و شیوه ی درک زیبایی را بشناسیم و از طرف دیگر پدیده ی زیبا و ویدگی های آن را بررسی کنیم عواملی که د

داحم بیا اجیداء   هستند راحس زیبایی شناسی می گوییم. عالمه جعفری میگوید: زیبایی مجموعه ای نگارین اسو که هریک از اجداء آن کمال وجیود خیود را بیدون تی    

و معمیاری بیدون هوییو معنیوی      ، هماهنگی، وحدت در عین کررت میداند. هر اثر برجسته و شاخ  در تاریخ هنیر دیگر نمودار می سازند. کروچه زیبایی را سادگی

او نیید قصید دارد چییدی    نتوانسته جایگاه وای و خوبی بدسو آورد. آزادی معمار محدود اسو و در این محدوده ی تنگ او مسئولیو زیباسازی را نید به عهیده دارد و  

 تیاجات ما باشد.بیافریند یعنی نوعی معماری خوب عرره کند که از نظر زیبایی شناختی نید جوابگوی اح« زیبا»

اثر معمیاری و   در تحلیل اثر معماری که جدو آثار خوب قرار گرفته بدون شک مفهوم و موجودیو زیبایی در کل و جدء پیکره ی آن وجود دارد با مشاهده ی یک

هنگی، تشابه، تنو  و تضاد، نظم، نظیم در بیی نظمیی،    با درنظر گرفتن اصول و مبانی نظری مانند تناسب و توازن، مقیاس، تکرار و تناوب، تقارن، تعادل، مرکدیو، هما

محیط زیبیا محیطیی   حرکو و آرامش، نور، آب، رنگ، شفافیو، فرم و صورت و تدئین مشخ  می گردد که پدیده ای به نام زیبایی در آن نهفته اسو. به عبارت دیگر 

کیفیو روحیی فضیا نیید دقیقیا قابیل      . ته باشد و نمادهای لذت بخشی را تداعی کنداسو که تجربیات حسی لذت بخشی را فراهم آورد، ساختار ادراکی دلپذیری داش

روانی هر فرد هنگام قرار گرفتن در یک فضا تحو تاثیر دو دسته از عوامل اسو: عوامل فیردی و عوامیل   _سنجش و توصیف پذیر نیسو زیرا احساس و ورعیو روحی

 محیطی.

 مبانی تحقیق:
 .ه در زمینه زیبایی، زیبایی شناسی، فرم و ادراک در معماری صورت گرفته، استفاده شده اسودر این تحقیق، از مطالعاتی ک

 گردد: در دهه های اخیر پووهش هایی نید در ارتباط با مورو ، در قالب مقاله منتشر شده اسو که در ذیل بیان می

بیه ایین نتیجیه     "اسالمی و هنرهای قدسی مبتنی بر تعیالی معمیاری  -عماری ایرانیجستاری بر ویوگی های م"در پووهشی با عنوان  (۱۳۹۵جمال الدین مهدی نواد )

میاده، سیطل، رنیگ،    دسو یافو که تدئین به عنوان یکی از پایه های تصویری هنر معماری ارزیابی شده اسو، وسیله یا بیانی تصویری اسو برای شرافو بخشیدن به 

 ای برتر اعتال یابند و رنگ و هویو معنایی و نهایتاً شخصیو فوق طبیعی بیابند و معنوی و الهی شوند.خط ،حجم، آجر و گل، گچ و خشو و ... تا به افق ه

، نشیان میی دهید    "زیبایی شناسی خانه سنتی ایرانی: بازشناسایی مؤلفه های زیبایی بر اساس مبانی برخاسیته از زمینیه  "( در پووهشی تحو عنوان، ۱۳۹۵سلیمانی )

 ند از:معماری سنتی که بر مبنای نظر افراد حارر در فضای خانه های سنتی یدد صورت گرفته، بیانگر مؤلفه هایی از کیفیو و زیبایی اسو که عبارت

 آسمان، درخو، آب، خاک و نور؛ :تأکید بر عناصر طبیعو از طریق جلوه بخشی به پنج عنصر طبیعی چون -۱

ضا در دید و ادراک ناظر از طریق ایجاد تضاد، بسط فضایی، ایجاد همپوشانی و تیداخل فضیایی و ایجیاد دییدهای متیوالی از طرییق جیداره هیا و         جلوه بخشی به ف -2

 مرزبندی شفاف و ایجاد تصاویر مجازی؛

بیه کیارگیری    -دسه مرکدگرا در فضای کالبدی و پیالن هن-تقارن مورعی در اجدا کالبدی بنا و پالن  -تجلی وحدت در نظم و سادگی با اسییتفاده از عواملی چون -۳

 استفاده از عناصر هم خانواده و هارمونی در اجدا؛ -ریتم و تکرار به منظور یکپارچگی و پیوستگی 

مؤلفه ها می توانیید منجر به بیروز  تجلی معنا و ایجاد هم ذات پنداری با فضا با توجه به پدیده های ذهن آشنا، عناصر و تدیینات خاطره برانگید نمادین. وجود این  -4

بیه  حظ ّ بصری؛ حظ ّ شنوایی؛ حظ ّ بویایی، تجرید فرایند حیات؛ دلباز شدن فضا و افدایش عمق دید ناظر در فضا، ایجاد حیس تعلیق و پاسیخگویی     :پیامدهایی چون

 انسان باشد.« کمال گرای»بعد 

زیباشناسی خانه های سنتی یدد و نتایج حاصیل از مطالعیات کتابخانیه ای میتیوان گفیو معیارهیای        ازسوی دیگر با توجه به مطالب ذکر شده در مورد معیارهای

نشانه ها(: پیام های پیچییده ای کیه بیه طیور مسیتقیم قابیل دریافیو         -زیباشناسی خانه های سنتی قابل تطبیق با سه مرتبه زیبایی شناسی نمادین )توجه به معانی

به ساختار محیط و پیام هایی قاعده مند و دارای نظم( و زیباشناسی حسی)واکنش مربو نسبو به محرک هیای خیارجی از طرییق    نیستند، زیباشناسی فرمی )توجه 

 زیباشناسی هستند. حواس و بدون دخالو رمیر خودآگاه لذت آنی( اسو. بنابراین سه مرتبه معنا، ساختار فرم، زیباشناسی حسی سه عامل اصلی در ادراک زیبایی و

سیعی در شیناخو و جسیتجوی معیانی و مفیاهیم       "کاربرد نظام زیبایی شناسی برگرفته از قرآن کریم در طراحیی شیهری  "(، در تحقیقی تحو عنوان ۱۳۹۳)ستاری

زیبیایی شناسیی    هیای  زیبایی شناسی قرآن کریم، به عنوان منشاء اندیشه اسالمی برای استفاده در شهرها و فضاهای زیستی داشته اسو. تالش در به کارگیری مولفه

معنیوی   -کیفیی، و میادی   -اندیشه اسالمی در فضاهای شهری معاصر، به لحاظ پرداختن به معنا، در عین پرداختن به جهان ماده، در نهایو می تواند سبب ارتقا کمی

یفی و اخالقی می توانند از معیارها و معیانی و  فضاهای شهری گردد. فضاهای شهری هم از لحاظ معیارهای کالبدی مادی و کمی و هم از لحاظ معیارهای معنوی و ک

فیاهیم بنییادین   مفاهیم زیبایی شناسی متجلی در شهرهای عهد اسالمی بهره گیرند. درس آموزی از مفاهیم بنیادین زیبایی شناسیی اسیالمی و نیید بیه کیارگیری م     

 نشهر اسالمی، برای شهرهای معاصر در جوامد مسلمان نشین رروری اسو.زیبایی شناسی اندیشه های اصیل اسالمی مبتنی بر قرآن کریم، جهو رسیدن به آرما

می پیردازد. مبیانی    "بررسی روش های)روانشناسانه( ارزیابی و تحلیل کیفیو و زیبایی شناسی محیط و منظر شهری"خود به  (، در پووهش۱۳۹۱مسعود علیمردانی)

بایی شناسی نظری و محورهای اصلی نظریه های  زیبایی شناسی اسیو و در ادامیه بیه تکنینیک هیای      نظری مقاله شامل تعاریف زیبایی، زیبایی شناسی فلسفی و زی

 متعدد ارزیابی کیفیو منظر اشاره می کنند. این مقاله به جهو ارائه روش های ارزیابی بسیار مفید و حائد اهمییو می باشد.
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شناسایی متغیرهای تاثیرگذار بر زیبایی و معنای منیاظر  "که برگرفته از طرح پووهشی   "مکان ارزیابی زیبایی و هویو"(، در تحقیقی با عنوان ۱۳8۹امین زاده )

یبیایی منیاظر   اسو، به شناسایی ترجیحات مردم از زیبایی و هویو مکان زندگی شان که در آن پس از تعریف زیبایی، معنا و هویو مکان به ارزیابی کیفیو ز "شهری

دم و ارزیابی توسط متخصصین پرداخته اسو و یافته های خود را در جیدولی تحیو عنیوان تفیاوت رویکردهیای عینیی )کالبیدی( و        به دو روش ارزیابی ترجیحات مر

 ذهنی )روان شناختی( در ارزیابی زیبایی دسته بندی کرده اسو.  

 روش تحقیق
توصیفی استفاده شده اسیو در راسیتای آن در مرحلیه اول از    - تحلیلروش پووهش با استفاده از راهکار های ترکیبی می باشد که برای انجام آن از تکنیک های 

برای شناخو و به کارگیری اصول زیبیایی شناسیی در معمیاری اسیالمی     محققین  توسط شده روش مطالعات کتابخانه ای و اسنادی در چارچوب نظریه فرریه تدوین

 گرفته اسو.  انجاماصیل و بومی رسید که امروزه رو به فراموشی سپرده شده، صورت گرفته تا بدین طریق بتوان در معماری معاصر ایران به هویتی 

 زیبایی شناسی 

فیرد در   لغو زیباشناختی در اصل یونانی اسو و به معنی ادراک اسو. علم زیبا شاختی به معنی وسید کلمه به بررسی و روش های احسیاس محییط و موقعییو   

 (۱۳۹0داخل آن می پردازد. )گروتر، 

ویوگی چیدها، آواها، احساس ها یا مفاهیم عقالنی و مانند آن که با کمال شکل به دسو آمیده اسیو و از   »در فرهنگ لغات وبستر چنین تعریف شده اسو: « زیبایی»

 .(۹8: ۱۳62)وبستر، « آمیدش هماهنگ عناصر گوناگون، احساس آدمی را به درجات باییی خشنود می کند یا برمی انگیدد.

 حساب آمد. ن هجدهم مفهوم زیبایی بیشتر جنبه روانشناسانه به خود گرفو. زیبایی در ارتباط با با ادراک دیده شده و بیننده جدئی از این مجموعه بهاز قر 

هنیر بیدون آن    انجامید و ، که هنر پل ارتباط بین آن و انسان اسو. درک زیبایی موهبتی اسو الهی و پایگاهی ذهنی که بیه عینییو میی    زیبایی جاذبه ای ازلی اسو

 (۱۳8۱کالبدی اسو بی روح و خالی از جاذبه. )آیوازیان، 

 نیاز به زیبایی

در « میازلو »( ۱۳77)طاهبیاز،   استاد مطهری نید نیاز به زیبایی را از نیازهای فطیری انسیان میی دانید.    نیاز به زیبایی جد ناشناخته ترین نیازهای انسان می باشد، 

را به دو بخش نیازهای پایه و متعالی تقسیم می کند؛ که نییاز و حیس زیبیایی شناسیی در انسیان، جیدء نیازهیای متعیالی و انگییده بخیش                   هرم خود، نیازهای انسان

یفیتیی درونیی   و که کمی باشد که این امر نشان دهنده ی ارزش و اهمیو زیبایی شناسی در انسان می باشد که باید مورد توجه قرار گیرد. زیبایی شناسی از آن جه

 ).۱۳88و ناظر بر حایت درونی آدمی اسو، ارراء آن می تواند مقدمه ای برای رویکرد آدمی به سوی معنویو باشد. )فهیمی فر، 

 مقدار زیبایی

 پیتراسمیو معتقد به سه سطل برای ارزش های زیبا شناختی اسو:  

o ن مد یاد می شود.در صورتی که زیبایی الگو در حد خیلی سطحی باشد، از آن به عنوا 

o .نو  دیگر زیبایی ییه های میانی روان را به فعالیو وا میدارد که از این زیبایی به عنوان سبک یاد می شود 

o  د کیرد. )گروتیر  نو  دیگری از زیبایی وجود دارد که در عمیق ترین ییه ی روان جا می گیرد و میتوان با عنوان زیبایی مقدس یا زیبایی جاودانه از آن ییا ،

۱۳۹0.) 
 

 
 (۱۳۹۳: سطوح سه گانه ارزش های زبباشناختی )نیک مرام، ۱تصویر             

 

 بیشترین تغییرات در سطل مد انجام می شود در فاصله های کوتاه زمانی جای چیدهای قبلی را می گیرد و باعث تغییر سلیقه نید می گردد.

 مفهوم زیبایی

دیگیر دارای   مفهومی نسبی اسو. برخی از زیبایی ها ندد بسیاری و برخی دیگر ندد اندکی از آدمییان زیبیا دییده میی شیوند. زیبیایی در آن سیوی        زیبایی دارای

پیچیده انید کیه تنهیا    چنان ساختاری اسو که گاه قابل درک اسو و گاه نیسو، گاه قوانین زیبایی که بر پدیده ای چیره اند، زیبایی نامیده می شوند وگاه این قوانین 

( واژه زیبایی شیناختی )اسیتتیک(   200۹پدیده ای زیبا دیده می شود. زیبایی شناسی قابلیتی اسو برای درک بهتر اجسام و باعث تغییر در نگرش می گردد. )شوانه، 

 .ریشه یونانی داشته و به معنای دریافو اسو

 علم زیبایی شناسی به معنی وسید کلمه به بررسی روش های احساس محیط»این گونه بیان می کند:  گروتر در کتاب زیبایی شناسی در معماری زیبایی شناسی را

 ری یا اثر هنری)فرستنده(و موقیعیو فرد در داخل آن می پردازد. به عبارت دیگر در بروز و اییجاد زیبایی شناسی سه عامل فرد یا ناظر و موقعیو آن)گیرنده(، معما
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 (۱۳۹0)گروتر، « رابط(، موثر می باشند.و محیط یا بستر طرح )

ه معنیای  هدف زیبایی شناختی این اسو که چگونگی محیط اطراف و جایگاه شخ  در محیط اطراف رابه معنای واقعی درک کند. در قرن هجدهم هرچیه بیشیتر بی   

الکساندر گوتلیب باومگارتن، مفهوم زیبایی شیناختی را   جه قرار می گرفو.مورد تو زیبایی پرداخته شد. زیبایی در ارتباط با دریافو ها بود و در این فرایند مشاهده گر

احسیاس و قریحیه بیه     ذوق و سلیقه در علم زیبایی شناختی ایفا میی کنید. ذوق،   هم ردیف اخالق و منطق به میان آورد. همان نقشی را که عقل در علم اخالق دارد،

 به این ترتیب در قرن بیستم زیباشناسی به علم و فلسفه تمام طرح ها و شکل های زیبا تبدیل شد. تازگی وارد آموزه های زیبایی شناسی شده اند.

ادراکیی ارتقیا          هرچه گیرنده، بر اساس خصوصیات قومی و ساختار فرهنگی خود قادر به تشکیل طرح واره های بیشیتری شیود، ادراک وی نیید بیه یییه هیای بیایتر        

اجتماعی، همگی در ارزیابی زیباشناختی موثرند. وقتی بیننده با سبک یا مدی که میورد مطالعیه قیرار میی دهید میانوس باشید        -وامل روانیمی یابد. تجربه دانش و ع

 تشکیل طرح واره برای او آسانتر اسو.

موفیق بیه کشیف ییک نظیم نسیبی       حس زیبایی شناسی در انسان زمانی به دسو می آید که ذهن در یک مجموعه ای از تحریکات ظاهرا غیرمنظم و مغشوش، 

در یییه هیای   گردد. هرچقدر طرح واره های تشکیل شده بر اساس خصوصیات قومی و ساختار فرهنگی یک جامعه باشد در نتیجه ادراک افراد جامعیه نسیبو بیه آن    

 (۱۳۹0ه شمار می روند. )گروتر، اجتماعی از عوامل موثر در ارزیابی زیبایی ب -بایتر ادراک صورت می گیرد؛ تجربه، دانش و عوامل روانی

 حاصل زیبایی

روانیی و دیگیری   -هدف از زیبایی چیسو؟ دلیل اینکه بایستی دنبال زیبایی بود کدام اسو؟ این سوال را میتوان از دو دییدگاه پاسیخ داد: یکیی دییدگاه فلسیفی     

زندگی چنانچه به میا داده شیده اسیو بیرای میا خیلیی       "ا چنین وصف میکند: حاصل زیبایی ر "ناآرامی در فرهنگ"دیدگاه نظریه اطالعات. زیگموند فروید در کتاب 

ز هر چید نتیجه ارریا  سخو اسو و رنج ها و مشکالت غیرقابل حل به همراه دارد. برای تحمل این زندگی ما نیازمند تسکین دهنده ای هستیم. رنج و نا آرامی بیش ا

کین یابی این اسو که بشر وابستگی خود را از دنیا از بین ببیرد و ارریا خیویش را در فرآینیدهای درون روانیی      به نظر فروید یک راه نجات و تس"نشدن غراید ما اسو

ات ایین ارریا روییایی           بجوید. از این طریق اهداف غراید چنان تغییر می کند که اررا آن محتاج به دنیای خارج نیسیتند. لیذت بیردن از هنیر را فرویید یکیی از امکانی       

داند. نیاز بشر به زیبیایی قطعیی    هنر و زیبایی همیشه در ارتباط با هم بوده اند و به این ترتیب فروید به طور غیر مستقیم زیبایی را نوعی تسکین دهنده می .می داند

 (.۱۳۹0روتر، اسو. این مطلب را این واقعیو تایید می کند که بشر از اولین روزهای خلقو همیشه سعی در زیبا سازی محیطش داشته اسو. )گ

ت زیباشیناختی ییک   مبنای استدیل لدوم زیبایی از دیدگاه نظریه اطالعات تشکیل طرح واره اسو. با تشکیل طرح واره ادراک نظم پیدا می کند. وقتی که اطالعا

ه یک چید زیبا ادراکی غنی برای میا ممکین      پیام به حد به حد مشخصی برسد ما جسمی را که پیام از آن به ما رسیده اسو زیبا تشخی  می دهیم. می توان گفو ک

 و این زیبایی باعث ررایو ما می شود.  سازد می

: اول؛ نمیای ییک   هلمار فرانک که یکی از بنیان گذاران نظریه اطالعات اسو چهار شرط یزم که کافی بودن آنها اجباری نیسو برای احساس زیبایی ذکر می کند

ان تشکیل طرح واره را به بیننده بدهد یا به عبارت دیگر بایستی یقل دو سطل از سطوح ادراکی را مخاطب قیرار دهید در حیالی    ساختمان بایستی حداقل یک بار امک

عرریه شیده از نظیر     که اطالعات یکی از آنها کمتر و دیگری بیشتر از مقدار حداکرر ظرفیو دریافو ذهن باشند. دوم اینکه احتمال پیش آمدن مجمو  عالئم مختلف

 ۱60بایید بییش از   حاسه با یکدیگر مساوی نباشند چون در چنین صورتی تشکیل طرح واره ممکن نیسو. سوم مقدار اطالعات بایترین سطل یا بایترین طرح واره نم

ای تشکیل طیرح واره امکانیات مختلیف    بایو باشد چه در این حالو دیگر ذهن نمی تواند تمامی اطالعات را به عنوان یک پیام واحد تلقی کند. چهارم نید باید برای بر

خواهد بود و در نتیجه تازگی برابر صفر و پیام فاقد اطالعات اسو و جیایی بیرای احسیاس زیبیایی بیاقی       ۱وجود داشته باشند. اگر این طور نباشد پرت اطالعاتی برابر 

 (۱۳۹0نمی ماند. )گروتر، 

 تغییرات مفهوم زیبایی در طول زمان

 یی وجود داشته اسو و این دوگانگی تا امروز نید همچنان حفظ شده اسو.از آغاز دو نو  زیبا

که زیبیایی طبیعیو نسیبی     افالطون معتقد به دو نو  زیبایی بود: از سویی زیبایی طبیعو و موجودات زنده و از سویی دیگر زیبایی هندسه، خط و دایره. او معتقد بود

 شر ساخته شده اسو مطلق اسو.   اسو در حالی که زیبایی هندسی یا آنچه به دسو ب

نظیم. ویترووییوس   در یونان باستان خالقیو شخصی اهمیو پیدا می کند و معمار وسیله بیان زیبایی های ریاری می شود ساخته شده بر بنیان همیاهنگی، تقیارن و   

. زیبایی به همراه ایستایی و کارایی یکی از سه عامل نقیش دهنیده در معمیاری اسیو.     "استحکام، مفید بودن و ظرافو توجه داشو"میگوید: در بنا کردن بایستی به 

   "ساختمان نمایی مطبو  و خوشایند داشته باشد و تقارن اجدا آن به درستی حساب شده باشد"زیبایی وقتی قابل حصول اسو که

مان وقتی زیبا به حساب می آید که تناسب بین اجدا آن بر اساس قواعید مشخصیی   منظور ویتروویوس از تقارن چیدی اسو که ما امروز تناسب می گوییم. یک ساخت

                                                                     باشد.                                             

 ویتروویوس معتقد به شش عامل اساسی زیباشناختی در ساختمان بود:

 بو اندازه های اجدا ساختمان با یکدیگر و با کل ساختمان  الف: نس

 ب: ارتباط بین اجدا ساختمان و نظم آنها در کل ساختمان

 ج: ظرافو ظاهری هرکدام از اجدا و کل ساختمان

 د: تناسب مدوله بین تک تک اجدا و کل ساختمان به طوری که بتوان کوچکترین واحد را در تمامی ساختمان همه جا دید.

 : تجهید ساختمان به ترتیبی که متناسب با نو  استفاده بنا باشد.     ه

 و: تناسب هدینه با عملکرد و مصالل به کار رفته

 هماهنگی "سرچشمه زیبایی وفور فرم های قشنگی اسو که در هماهنگی با فرم کلی قرار دارند."این مفهوم زیبایی را نید پایدیو از آلبرتی به عاریه گرفته اسو که

 (۱۳۹0 موجود بین اجدا از طرفی، و اجدا با کل از طرف دیگر باعث می گردد که ساختمان چون پیکری واحد و کامل به نظر آید. )برداشتی از گروتر،
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حیدت حید فاصیل    در کل می توان تمامی نظرات ارائه شده را تحو عنوان مجموعه قوانین عام زیبایی شناختی به سه قانون وحدت، شدت، پیچیدگی خالصیه کیرد. و  

 (۱۳77آشفتگی تا همبستگی، شدت حد فاصل بی محتوایی تا آمیختگی با مفاهیم و پیچیدگی حد فاصل یکنواختی تا تنو  را نشان می دهد. )طاهباز، 

 قابل اندازه گیری بودن زیبایی

نامیید امیا    "اندازه زیبیایی "را نمی توان به سادگی  "اندازه" روشی برای محاسبه زیبایی تدوین کرد. این ۱۹۳۳جرج دیوید بیرکهوف ریاریدان امریکایی در سال 

 اسو. "احساس زیبایی "این اندازه مهم ترین جدء قابل اندازه گیری در 

وژه ی میا  ادراک نیاز به کوشش دارد و مقدار این کوشش بستگی به مقدار پیچیدگی آن چیدی دارد که درصدد درک آن هستیم. ایین پیچییدگی یکیی از صیفات سی     

نشان می دهیم. هر پیام از عالماتی تشکیل شده اسیو و تعیداد ایین عالمیات بیا       Cاسو و چیدی اسو که آن را می توان با عدد و رقم نشان داد. این عدد را با حرف 

ظیر بیرکهیوف تشیخی  ایین نظیم ییک       نسبو مستقیم دارد. عالمات یک پیام با یکدیگر در ارتباط هستند یا به عبارت دیگر بین آنها نظمی برقرار اسو. به ن Cعدد 

 Oم را نیید بیه حیرف    شرط یزم برای بوجود آمدن احساس جذابیو اسو. این نظم به گونه های مختلف تظاهر می کند از آن جمله می توان تقارن را نام برد. این نظ

 نمایش میدهیم.   

مشیخ  میی کنییم. بیر اسیاس نظرییه        Mایی شناختی آن می نامیم و آن را نید با حرف آنچه را که سوژه باید داشته باشد تا مورد توجه ما قرار گیرد اندازه زیب

 اسو. Cبر پیچیدگی  Oبیرکهوف این اندازه زیبایی شناختی برابر حاصل تقسیم نظم 

 پس بر این اساس یک شیئی وقتی خیلی زیبا اسو که با کمترین عالمات ممکن بیشترین نظم ممکن را عرره کند.

ان و که این به این معنی نیسو که یک سوژه هرچه منظم تر باشد زیباتر اسو. وی کوزین در این مورد چنین توریل می دهد کیه زیبیایی را نمیی تیو    اما بایستی گف

 (.۱۳۹0ر، روتتنها از طریق نظم و قاعده به دسو آورد بلکه زیبایی نتیجه دو صفو متضاد اسو که هردو نید به یک اندازه رروری هستند: وحدت و تنو . )گ

 ادراک زیبایی در انسان

 حس زیبایی شناسی در انسان را می توان در چهار ویوگی اصلی تقسیم بندی کرد:

به این مفهوم که آموزش میتواند در افدایش ادراک زیبایی دخالو داشته باشید و ایین احسیاس را تکامیل بخشید. بیه طیور مریال، لیذتی کیه ییک              تربیت پذیری:  -1

 (۱۳77موسیقی می برد بسیار بیشتر و کاملتر از لذت افراد عامی اسو. )طاهباز، موسیقی دان از 

 بییه اییین معنییا کییه حییس زیباشناسییی مییی توانیید تحییو تییأثیر عوامییل مختلییف کییاهش یییا افییدایش یابیید. اییین عوامییل عبارتنیید               تاااریر پااذیری:  -2

 و مغیییدی و روانیییی. بیییه طیییور مریییال، افیییراد بیییا از خصوصییییات شخصییییتی، پییییش زمینیییه ی ذهنیییی )فرهنیییگ و تجربییییات شخصیییی(، شیییرایط موقییی  

سیان محییط و   ویوگی های شخصیتی مختلف برداشو های متفاوتی از یک پدیده ی زیبا خواهند داشو. طبق بررسی های انجام شده توسط گروه هایی نظیر روانشنا

همچنین پیش زمینه های ذهنیی در نیو     ط با تهییج بیشتر را می پسندند.معماران، در مجمو  می توان گفو افراد درونگرا محیط با تهییج کمتر و افراد برونگرا محی

تجربیات خوب و بید نیید    و تفسیر پدیده های مختلف تاثیر دارد. افراد از فرهنگ های مختلف معمویً ذوق و سلیقه ی نددیک به هم دارند. خاطرات یا دریافو و تعبیر

موقو ذهنی و روانی نید در احساس زیبایی دخالو دارد. میرالً   دخالو دارد و آن را در نظر انسان زشو یا زیبا جلوه گر می کند. شرایطدر احساس زیبایی یک پدیده 

ه چیید  زیبا می آید، در حالی که کسی که بد آورده یا حادثه ی ناخوشایندی برایش پیش آمیده همی   کسی که اتفاق خوشایندی برایش رخ داده همه ی دنیا به نظرش

 (۱۳77)طاهباز،  .به نظرش زشو و نا زیبا می آید

 .به این معنا که تلقین )انس( و تعصب نسبو به یک پدیده می تواند در نو  احساس نسبو به آن مؤثر باشد :خطاپذیری -3

نسبو بیه آن متماییل میی کنید. ایین روشیی اسیو کیه         تلقین در ادراک زیبایی مؤثر اسو، زیرا تکرار دیدن یک پدیده باعث انس به آن میشود و سلیقه ی انسان را 

و موجب مد شدن یک پدیده در جامعه می شود. تعصب عامل دیگری اسو که در احساس زیبایی دخالو دارد. تعصب در سیه حالیو حیب و بغیس، حیس مالکییو       

 (۱۳77)طاهباز،  .تمایل به خواستن بروز می کند

شرایط خاصی افدایش یا کاهش یابد.  به این معنا که احساس زیبایی نسبو به یک پدیده به مقدار توجه به آن بستگی دارد و ممکن اسو تحو :شدت پذیری -4

مقابل آن  توجه بیننده می شود و دقو او را به خود جلب می کند. نقطه ی این عوامل عبارتند از: بداعو، تکرار و شلوغی، به طور مرال، وجود بداعو موجب جلب

 (.۱۳77اسو که موجب بی توجهی میشود و شخ  دیگر به آن پدیده توجه نمی کند. )طاهباز،  تکرار برخورد با یک پدیده یا مشغولیو ذهنی بیننده
 

 
 (۱۳77ویوگی های حس زیبایی شناسی انسان )طاهباز، 
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 زیبایی شناسی معماری

روان شناسیان  ادراک زیبایی پدیده ای چند بعدی اسو که می تواند حواس درونی، بیرونی، تعقیل و شیهود میا را بیه فعالییو وا دارد. مجموعیه ای از مطالعیات        

ادراک زیبیایی پدییده ای چنید    گشتالو و سایر گروه هایی که در این زمینه مطالعه کرده اند، مانند معماران، طراحان و روان شناسان محیط، نشان می دهید کیه اوی   

وجیود دارد. آلین    بعدی اسو؛ ثانیا کیفیو سمبلیک محیط مهم ترین عامل در ادارک زیبایی می باشد؛ ثالرا ارتباطی درونی و ذاتیی بیین زیبیایی فرمیال و سیمبلیک     

 .)۱۳77)طاهباز، دیداک با توجه به این بررسی ها، ویوگی های متعددی را در ادراک زیبایی محیط موثر دانسته اسو. 
 

 
 Lange, 1987, pp 191)ویوگی های موثر در ادراک زیبایی محیط )

 

نتی برقیراری چنیین   انسان از زمانی که به معماری مبادرت ورزیده، به نیازهای روحی و باطنی و حس زیبایی شناسی نید توجه داشته اسو. نخستین نمونه های سیکو 

 (.۱۳8۱وزیان، سبتی را نشان می دهند. به بیان دیگر طبیعو در فرهنگ های گوناگون به شکلی مرتبط با زیبایی شناسی و فضای معماری حضور داشته اسو. )آین

و نظری، سالیق، اییده  ریشه ی مبحث زیبایی شناسی در هنر و معماری فرهنگ ها و ملل مختلف وجود دارد. شاخه های هنر و معماری هر کشوری متناسب با حکم

تلیف را در آن دیید.   آل ها، باورها پایه های اعتقادی به شکلی خاص بروز پیدا کرده به گونه ای که می شود ساختار هویتی و ویوگی های قومی و ملیی کشیورهای مخ  

 (.۱۳8۹)شادقدوینی، 

زیبایی برای ما بایترین حد تکامل اسو. به ایین دلییل ایین    »نه معتقد اسو: در دوران مدرن زیبایی در معماری با کارایی تعریف می شد. آدولف لوس در این زمی

( او زیبایی معماری را نه تنها امری خودبسنده نمیی دانید بلکیه آن را در ارتبیاط بیا      ۱۳۹0)گروتر، « مطلقا غیرممکن اسو که چیدی که عملی نباشد بتواند زیبا باشد

مهمی از ادراک زیبایی یعنی ادراک معنا، نشانه ها و نمادها، عالوه بر آنکه در ترجیحات زیبایی شناسیی واجید اهمییو    پیرامون و محیط می داند و عقیده دارد بخش 

 (.۱۳8۹خاص اند، مشخ  کننده خصوصیات ارتباط بیننده با مکان نید می باشند. )امین زاده، 

 عوامل مورر در زیبایی معماری

 احساس و ادراک تشکیل یافته اسو. این عناصر باعث می شوند تا یک اثر، از دید ناظر، زیبا شناخته شود. عنصر اصلی: سلیقه، ۳علم زیبایی شناسی از 
 

 
 (۱۳۹۳عوامل تاثیرگذار در زیبایی یک اثر )نیک مرام،
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 زیبایی از دیدگاه اسالم:

زیبایی، وجودی اسو حقیقی که در عالم ماده با صورت های مادی به وسیله حیواس و در  »در تعریفی جامد از زیبایی از دیدگاه حکیمان و اندیشمندان اسالمی، 

)نقیره  « ادراک میی شیود.   بینعالم معقول با صفات مفهومی به وسیله عقل و درک و در عالم ملکوت به وسیله دل )روح(، به نسبو قوه و ظهور وجود و ظرفیو مخاط

ا تقوییو  (. بنابراین می توان گفو که از دیدگاه اسالم برای درک، شناخو و به کارگیری زیبایی در آثیار معمیاری بایسیتی دو حیوزه ی نظیر و عمیل را بی       ۱۳87کار، 

 (.۱۳۹۳دا کنند. )نیک مرام، متعاقب حواس، عقل و روح مورد توجه قرار داد تا صورت و معنای آثار نددیکی بیشتری با یکدیگر پی

 زیبایی شناسی در فرهنگ اسالمی:

 در فرهنگ اسالمی عالمه جعفری مراحل دریافو و ادراک زیبایی را به پنج مرحله تقسیم کرده اسو، که عبارتند از:

برقرار شده ولی وجه درونی هنوز غیرفعال اسو و به همین جهیو  در این مرحله تنها ارتباطی بین دو وجه درونی و برونی  نگاه یا لمس سطحی )احساس نخستین(: -

 هیچ واکنشی نشان نداده اسو.

در این مرحله وجه درون ذات با ذهنیو خاص خود به صورتی فعال نسبو به قطب برون ذات واکنش نشان می دهد که ممکن اسو به صیورت   تماشا )نگاه دقیق(: -

 لذت، نفرت، جذب یا دفد باشد.  

)ذوق حیس و شیهود( بیه تطبییق و مقایسیه ی زیبیایی بیا محتوییات خیود                 « قطیب درون ذات »در این مرحله عقل با کمک درون  ی داوری )نظر و تحلیل(: نظاره -

 می پردازد و آن را مورد تجدیه و تحلیل قرار می دهد. 

جدیی در ارتباط با ادراک کلی از عالم قرار میگیرد. یعنی فیرد از مجیرای قطیب درون     زیبایییی این مرحله، این در(: کلی دریافییو و بصیرت) دوم احساس با ی ەنظار

 .ذات خییود و درکییی کییه نسییبو بییه کییل هسییتی دارد، نگییاه دوبییییاره ای بییه مییورد زیبییا مییی کنیید و آن را در ارتبییاط ارگانیییک بییا آنهییا مییی بینیید                

 عیادی  میردم  ذات درون قطب ٔەکه عمق زیبایی را تا سرچشمه ی آن میکاود و چنین نگاهی از عهد این نگاه، نافذترین مشاهده اسو گذر از زیبایی به کمال )شهود(:-

 .اسو خارج

ایی )در ارتبیاط بیا   از مطالب فوق چنین بر میآید که زیباشناسی در فرهنگ اسالمی نید در رابطه با درون و بیرون وجود انسان ادراک شده و شیامل حیوزه هیای معنی    

تداعی نمادین( حسی )دریافو پیامهای محیطی از زیبایی( فرمی )ساختارمند بودن محیط و پیام آن( می شود. ایین تحقییق سیعی کیرده بیرای      بیشینه فکری فرد و 

لیمانی و رار دهید. )سی  دستیابی به معیارهای زیبایی، این حوزه ها را در معماری سنتی از منظر ادراک ناظرین و کاربران حارر در محیط های سنتی مالک ارزییابی قی  

 (.  ۱۳۹۵مندگاری، 

 اصول زیبایی شناسی در معماری اسالمی:

 ثری را داشته باشد.تالش های گوناگون صورت گرفته اسو تا اصول و نشانه هایی را برای زیبایی معرفی کنند که خصوصیات یزم و کافی برای زیبا قلمداد کردن ا

عات صورت گرفته در بین بناهای دوران اسالمی و به ویوه مساجد و سیایر بناهیای میذهبی کیه از بناهیای      پس از بررسی های انجام شده و بر اساس مشاهدات و مطال

 در مهیم  اصیول  از یکی کررت در وحدت. شد بازشناخته اسالمی –اسالمی هستند، پرکاربردترین عناصر زیبایی شناسی در معماری ایرانی  -شاخ  در معماری ایرانی

و ترکیب این دو به وجودآوردنده زیبایی اسو. هریک از وحدت و کررت دارای صورت هایی اسو که در جدول زییر میورد بررسیی قیرار      اسو شده شمرده زیبایی این

 گرفته شده اسو:
 

 عناصر اصلی در زیبایی شناسی معماری اسالمی -۱جدول 

 ((۱۳8۳(، )طاهباز، ۱۳78(، )دیبا، ۱۳۹2، )آتش بار، (Froozani, 1991))منبد:  

اصول زیبایی  ردیف

 شناسی اسالمی

 تعاریف

نظام آفرینش بر اساس هندسه دقیق و منظمی بنا شده اسو که در آن هر چید به اندازه و با نسبو سینجی مشیخ  و متناسیبی آفرییده شیده       تناسب و توزان ۱

تنظیم فواصل زمانی نو ها و رعایو ریتم موسیقی وجود دارد در معماری نید ابعیاد و انیدازه ی   اسو. همانطور که در موسیقی میدان هایی برای 

 اشکال باید به وسیله ی تناسبات حسابی، هندسی یا هارمونی به دقو رعایو شود.

اق هیا، حییاط، حیوض و ... و    این اصل به اندازه ی عوامل مختلفی در نما و پالن ساختمان های تاریخی بستگی دارد. تناسب به عرض و طول اتی 

 عرض و ارتفا  ورودی، داین ها، ستون ها، پنجره ها، درها، ارتفا  فضاهای خرد و کالن و ... بستگی دارد.

متفاوتی دارند. برای مرال احساسی که ییک ورودی  مقیاس به اندازه ی بنای مورد نظر با ساختمان های اطراف می پردازد مقیاس مختلف معانی  مقیاس 2

کوچک به انسان می دهد با احساسی که یک ورودی بدرگ می دهد متفاوت اسو. مقیاس ساختمان های مسکونی با توجه به ابعاد و اندازه های 

 انسانی و نیازهای او ساخته شده اند.

ابنیه مخصوصا ابنیه تاریخی استفاده می شود. تکرار ستون ها، پنجره ها، قوس و ... بارهیا و بارهیا در معمیاری    این اصل در نما و پالن بسیاری از  تکرار و تناوب ۳

 بار تکرار گردد. 2سایر کشورها اجرا شده اند. این اصل باید بیش از 

 ایجاد حس آرامش در انسان کمک می کند. تقارن در نما و پالن اکرر ساختمان های اسالمی مشاهده می شود.تقارن به  تقارن 4

داشته باشیم اما مهیم اسیو کیه بیین سیمو      این اصل به تعادل بصری یک فرم معماری بستگی دارد. در این مورد، رروری نیسو که فرم قرینه  تعادل ۵

 راسو و سمو چپ فرممان تعادل وجود داشته باشد.

 تقارن همیشه شامل تعادل می شود، اما تعادل هیچ گاه شامل تقارن نمی شود.

قرار می دهیم طراحی حوض در وسط حییاط  معنای این اصل بسیار روشن اسو. وقتی می خواهیم به چیدی تاکید کنیم آن را در وسط و مرکد  مرکدیو 6

 مسجد راهی اسو برای تاکید به معنای سمبلیک و نمادین آب. 

معماری ممکن اسو شما از نسبو هیا و اشیکال   این اصل به هماهنگی میان عناصر معماری با یکدیگر و با بستر طراحی مربوط می شود. در یک  هماهنگی 7

 مختلف استفاده کنید، اما باید توجه داشو که این نسبو ها باید در هماهنگی با یکدیگر باشند.
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 این اصل همانند هماهنگی اسو با این تفاوت که در تشابه، ما نمی توانیم عناصر مختلف را مقایسه کنیم. تشابه 8

 تنو  و تضاد ۹

تی متفاوت؛ انوا  مختلف از جماد و نبات و حیوان و انسان و در میان هر نو  نید گونه های بسیار و متکرر و در هر گونه نید افراد با یکدیگر از جه

 و ابن همه در عین وحدت یکپارچه ای اسو که بر نظام آفرینش حاکم اسو.

تنو  با تضاد یکی اسو با این تفاوت که تغییر شکل در تضاد در دستیابی به اصل تنو  حاصل خواهد شد. هیر دو ایین عوامیل شیما را از     معنای 

 یکنواختی در می آورند؛ تضاد به صورت یک شوک ناگهانی عمل می کند در حالی که تنو  به صورت گام به گام و به تدریج تاثیر خواهد کرد.

 نظم ۱0

چیده شدن با نظم و ترتیب یکی از نشانه های زیبایی اسو این چینش نظم دار گاه به صورت ردیفی و در کنار هم اسو. فطرت انسیان همیشیه   

 خواستار نظم اسو. به طور کلی ذهن انسان در ساخو اشیا نوعی نظم را ایجاد خواهد کرد در معماری اکرر کشورها این اصل به وروح در پیالن، 

ئینات و سازه قابل مشاهده اسو. در پالن، مدول ها برای به دسو آوردن نظمی عمومی در کل طراحی استفاده می شوند. در تدئینات نظم نما، تد

 در کاشی کاری، نقاشی دیوارها و گنبدها و غیره مورد استفاده قرار می گیرد. 

می توان در آن ها تحقق این اصل را با یک هندسه ی قیوی مشیاهده   اسالمی هستند که -یک نمونه ی خوب دیگر برای این اصل باغ های ایرانی

 کرد.

 نظم در بی نظمی ۱۱
در نگاه اول، هیچ نظمی در آن ها وجود ندارد ولی مشاهده می کنیم که کاربری های مختلف در ترکیب و آرایش خوبی نسبو به هم قرار گرفته 

 تاریخی اسالمیاند؛ مانند شبکه ی راه های شهرهای 

 حرکو و آرامش ۱2

این اصل برای زمانی که می خواهید وارد جای مهمی شوید مفید اسو. مرال در یک حیاط مرکدی، قبل از وارد شدن در این فضا اغلب وارد ییک  

قابل توجهی ندارد، بنابراین حرکو می کنید. ناگهان به یک فضای بدرگ و جالب توجهی می رسید کیه  راهروی تاریک و تنگ می شوید که چید 

 همه چید در آن زیبا اسو. اولین فضای معمارانه )در این مورد، حیاط مرکدی( به شما احساس آرامش می دهد.

 نور ۱۳

 معماری، نور عنصری اسو که در ترکیب با مفاهیم دیگر مانند رنگ و مصالل و سطوح و ... زیبایی پیدا می کند.در 

نور در کاستن سختی و سردی سنگ و بنا نقش بسدایی دارد تجلی متافیدیک نور بر فیدییک بنیا، آن را از اصیلی تیرین محیور زیبیایی شناسیی        

 معماری اسالمی قرار داده اسو.

 ایه در سطوح تقابل های شدید ایجاد می کند و به سنگ های منقوش و سطوح گچی و آجری، بافو می بخشد.نور و س

ن، در نور به تدئین معماری اسالمی کیفیتی پویا می بخشد از عناصری که برای بهره گیری از نور مورد استفاده قرار می گرفو عبارت انید از: روز 

 و پنجره مشبک، هورنو، ارسی و ... .

 نور به دلیل تاثیرگذاری بر ادراک حسی یکی از عوامل موثر بر ارزش فضایی اسو.

معماری و شهرسازی ایرانی اسالمی با ایجاد ریتم و سایه روشن، بعدی زیبایی شناسی به نور می بخشد. ریتم نیوری در معمیاری اسیالمی نقیش     

 بسدایی را در تبییو تحول و توالی فضا ایفا می کند.

 یب با سایه به احجام عمق می بخشدنور در ترک

 آب ۱4

 آب تصویر طبیعو، در معماری اسالمی اسو و در عین حال عامل تطهیر نید اسو.

 حضور آب از سختی و سردی بنا می کاهد.

 آب عالوه بر بهره گیری کاربردی به زیبایی بنا می افداید.

 رنگ ۱۵

 گوناگون در طبیعو زیبا هرکدام جلوه ای از حسن را به نمایش می گذارد و هرکدام اثری خاص بر روان آدمی دارد.رنگ های 

 یکی از اصیل ترین رنگ های مطرح در هنر اسالمی رنگ فیروزه ای و آبی یجوردی هستند.

و پیش رو هستند و رنگ های سیردی ماننید سیبد، آبیی و     رنگ ها دارای صفات ابعادی هستند. رنگ های گرمی مانند قرمد، نارنجی و زرد فعال 

 بنفش فعال و واپس گرا.

رنگ ها اندازه نسبی ظاهری دارند. رنگ های روشن به انبساط گرایش دارند و رنگ های تیره به انقباض. زرد بدرگتیرین رنیگ اسیو، بعید از آن     

 سفید، قرمد، سبد، آبی و سیاه.

 شفافیو ۱6
مقابل مفهوم فضای بسته و تمام شده، مفهوم شفافیو و تداوم قرار دارد، در چنین فضایی، مسییر حرکیو انسیان و ییا نگیاه او در تیداومی       نقطه 

 پیوسته صورت می گیرد.

 فرم و صورت ۱7
فرم های بی قاعده )فاقد ساختار مشیخ  و غییر قابیل    از معیارهای اصلی زیبایی اسو که در دو گروه فرم های با قاعده )تابد قوانین هندسی( و 

 پیش بینی( قرار دارند.

 تدئین ۱8
 تدئین از ارکان مهم در زیبایی معماری می باشد که دارای بعد ظاهری، معنایی و عملکردی اسو.

 همواره باید بین زیبایی، تدئین و عملکرد ارتباط برقرار کرد. 

 

 عناصر مورر در درک زیبایی فضاهای معماری:

فاده ای اسیو  زیبایی، مانند هر پدیده ی دیگری سه مولفه ی فرم، عملکرد و معنا دارد. فرم صورتی شامل شکل، ساختار، وزن و حجم اسو. عملکرد همیان اسیت  

یگر وصل می کند. زیبایی شناسی را میی تیوان از سیه جنبیه بیه صیورت کلیی و        که برای انسان و بشریو دارد  و معنا مولفه ای اسو که ما را به دنیاها و عالم های د

 (.۱۳۹۱مختصر بررسی نمود. )افهمی و علیداده، 

ایی فضیاهای معمیاری،   درک زیبایی به عوامل مختلفی وابسته اسو عالوه بر موارد ذکر شده، عوامل و عناصر دیگری نید وجود دارند که نقش مهم و موثر در درک زیب

 .کرد مشاهده زیر جدول در توان می را عناصر این دارند؛ اسالمی –صا معماری ایرانی مخصو
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 (۱۳۹۳عوامل موثر در درک زیبایی فضاهای معماری )نیک مرام، 

 ویژگی ها و عملکردها عوامل

 در معماری، فضای داخلی به واسطه ییه ی بیرونی بنا )حجم کلی بنا( درک می شود. o حجم

 رنگ
o رنگ خاصیو بصری فرم اسو. در حقیقو عنصر فرم از طریق رنگ معنا می یابد 

o .رنگ حس مقیاس را هم موجب می شود 

 شکل
o .در ترکیب بندی یک فضا شکل اشیا عامل تعیین کننده ای اسو 

o .ترکیبات بصری موجود در فضاها جدء مهمی از نشانه های فضاساز هستند 

 بافو
o .جنس و بافو و شاکله های فضاساز به عنوان عوامل کلیدی در درک از فضا مطرح می شوند 

o .بافو به فضا مقیاس و عمق می دهد 

 فضا
o .فضا باید متناسب با ابعاد انسانی باشد 

o .اشرافیو های فضایی و وجود مفاصل بین فضایی، از عوامل موثر در زیبایی فضا می باشد 

 دسترسی ها و سیرکویسیون از مهم ترین عوامل شکل دهنده به فرم هستند. o فرم

 نور

o .ریتم خالقانه ای به فضا می بخشد 

o .نورپردازی در یک فضا، در کنار ابعاد زیبایی شناسی، بعد عملکردی هم دارد 

o .حس محدود بودن با ابهام و هراس را برطرف کند 

 آب

o .به عنوان عنصری زندگی بخش باعث جذب انسان می گردد 

o .به عنوان یک نقطه ی تاکید یا به عنوان یک خط برای نشان دادن مسیر مورد استفاده قرار می گیرد 

o  .دارای سه کارکرد اصلی زیبایی، کاربردی و معنا بخشی اسو 

o .عالوه بر زیبایی بصری، آواهای گوش نواز )زیبایی سمعی( ایجاد می کند 

o .باعث تلطیف فضا می شود 
 

 نتیجه گیری:
یف کرد و بایید توسیط   زیبایی اصوی برای انسان موروعیو دارد وجدء نیازهای فطری و رده بایی اوسو. ولی همچون سایر کیفیات، با واژه ها نمی توان آن را تعر

 دراک حضوری دریافو شود.ا

کند نمود زیبیایی را در زنیدگی و فضیای زیسیتن خیویش در      می همانطور که بیان شد طبق منابد اسالمی و روانشناسی، انسان به زیبایی گرایش دارد و همواره سعی 

 نظر بگیرد. از همین رو شناسایی معیارهای زیبایی بخش معماری، دارای اهمیو بسدایی اسو.  

پدیده ای دوقطبیی اسیو و   برخورد با زیبایی عواطفی چون حرکو، جاذبه، عشق، آرامش و لذت را در انسان برمی انگیدد و روان او را تحو تاثیر قرار می دهد. زیبایی 

 برای حصول به آن دو شرط باید وجود داشته باشد: زیبایی پدیده ی خارجی و توان درک ادراک کننده ی زیبایی.

ن اصول و مفاهیم زیبایی شناسی اسالمی، می تواند سبب حل معضالت شهری نظیر، ویرانی محیط زیسو شهری و یا آلودگی هیای بصیری و زیسیو    به کار بست

کیه در شیهرهای    -محیطی فضاهای شهری و افدایش کمیو وکیفیو زیبایی شناسی فضاهای شهری در حوزه های مختلف زیستی، و نیید ارتقیاء معیارهیای اخالقیی    

گردد. تالش در به کارگیری مولفه های زیبایی شناسی اندیشه اسالمی در فضاهای شهری معاصر، بیه لحیاظ پیرداختن بیه      -های جدی شده اسو صر دچار بحرانمعا

 معنوی فضاهای شهری گردد. -کیفی و مادی-معنا، در عین پرداختن به جهان ماده، در نهایو می تواند سبب ارتقا کمی

انسان به زیبایی گرایش دارد و همواره سعی می کند نمود زیبایی را در زندگی و فضاهای زیستن خویش در نظر بگیرد. از همیین رو بکیارگیری    همانطور که گفته شد

 معیارهای زیبایی زیبایی بخش معماری، دارای اهمیو بسدایی اسو.  

ابه، تنو  و تضاد، نظم، نظم در بی نظمی، حرکو و آرامیش، نیور، آب، رنیگ، شیفافیو،     تناسب و توزان، مقیاس، تکرار و تناوب، تقارن، تعادل، مرکدیو، هماهنگی، تش

 .فرم و صورت و تدئین از عوامل اصلی ایجاد زیبایی بخش ساختمان ها در معماری  اسالمی هستند

 

 منابع:

 شهر ایرانی.  . شهر و سایه جایگاه نور در شکل دهی ۱۳۹2آتش بار، فاطمه، راحله یوردخانی ،سید حسین اشرفی.  -

 . زیبایی شناسی و خاستگاه آن در در نقد معماری.۱۳8۱آیوازیان، سیمون.  -

 . زیبایی شناسی فضاهای انعطاف پذیر. ماه هنر.۱۳۹۱افهمی، ررا، مصطفی علیداده.  -

 .۵. ارزیابی زیبایی و هویو مکان، نشریه هویو شهر ۱۳8۹امین زاده، بهناز.  -

 .۱شو از مفاهیم بنیادی معماری ایران، معماری و فرهنگ . الهام و بردا۱۳78دیبا، داراب.  -

 .24. کاربرد نظام زیبایی شناسی برگرفته از قرآن کریم در طراحی شهری. انتشارات مدیریو شهری. ۱۳۹۳ستاری ساربانقلی، حسن.  -

 .28بایی بر اساس مبانی برخاسته از زمینه، هویو شهر، . زیبایی شناسی خانه سنتی ایرانی: بازشناسایی مؤلفه های زی۱۳۹۵سلیمانی، مریم، کاظم مندگاری،  -

 . مبانی زیبایی شناختی نقاشی سنتی ایران از منظر حکمو هنر دینی. کتاب ماه هنر.۱۳8۹شاد قدوینی، پریسا.  -

 .، مبانی زیبایی شناسی. مترجم محمدررا ابوالقاسمی، چاپ دوم، ویرایش سوم، نشر ماهی۱۳88شوانه، پ.  -

 ، زیبایی در معماری .مجله صفه.۱۳77ه. طاهباز، منصور -

 . شکل مقدس، مجله صفه.۱۳8۳طاهباز، منصوره.  -
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های )روانشناسانه( ارزیابی و تحلیل کیفیو و زیبایی شناسی محیط و منظیر شیهری،    .  بررسی روش۱۳۹۱علیمردانی، مسعود، سینا رزاقی اصل، مهدی واعظی.  -

 اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی.

 .2. جستاری در زیبایی شناسی هنر اسالمی، پووهش در فرهنگ و هنر ۱۳88یمی فر، اصغر. فه -

 . زیبایی شناسی در معماری، تهران، پاکداد، جهانشاه، همایون، عبدالررا، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.۱۳۹0گروتر، یورگ کورت. -

 بر مبانی و مفاهیم زیبایی شناسی و تبلور آن در ساختارهای معماری، کتاب ماه هنر.. جستاری ۱۳88لیلیان. محمدررا، آرین امیرخانی، مجتبی انصاری.  -

 .اسالمی و هنرهای قدسی مبتنی بر تعالی معماری. پووهش های هستی_. جستاری بر ویوگی های معماری ایرانی۱۳۹۵مهدی نواد، جمال الدین.  -

 های معماری با رویکرد زیبایی شناسی هندسی. رساله کارشناسی ارشد. دانشگاه هنر اسالمی تبرید.  . طراحی مرکد مطالعات آرایه ۱۳۹۳نیک مرام، امین.  -

 . لغات فرهنگ آمریکایی مریام. انتشارات ارغوان.۱۳62 .وبستر، مریام -
Lang, Jon, )1974( . Designing for human Behavior, Halsted Press, United States of America.-  

Froozani, M. (1991). Principles of aesthetics in Islamic Architecture. 35.-   
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