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 چكیده

است ذهنی و احساسی که پیوند عمیقی میان آن و عناصر کالبدی موجود در معماری بناهای تاریخی  اییدهپدرمزپردازی معنوی 

سات؛ ما این حس )رمزپردازی( است که در کنار دیگر عواطف و احسا یجاداایرانی بخصوص دوره اسالمی ما دارد. فرم عضوی مهم در 

. در مورد رمزپردازی معنوی تعاریف متعددی بیان شده است که آن را یک پدیده ذهنی معرفی کندیمرا به درجه نسبی معنا هدایت 

و انسان که دارای قوه تعقل، قادر به درک این پدیده حسی است. هنگامی که فعالیت معماری به سمت معنا و رمزپرردازی آن   کندیم

معنوی  یهاجلوهو  هایباییزماری قدسی نمود پیدا کرده؛ و اصول معنایی و مفهومی که رابطه حسی و عاطفی را با می رود در قالب مع

 -که چگونه ارتباطی میران فررم   شودیممطرح  سؤال؛ به آن راه پیدا کرده و سنجش آن موثر خواهد بود. از این رو این کندیمبیان 

 روش کرار در ایرن پرشوهش بره    تاریخی ایران بخصوص مساجد دوره اسالمی وجود دارد؟ هندسه و مفاهیم قدسی در کالبد بناهای 

است و روش پشوهش بره صرورت    بهره گرفته شده کیفى نیز از منابع کتابخانه یا محض علوم بر مبنای مطالب مورد بررسی، فراخور

در پرترو   ، کره ی فررم و رمزپرردازی معنروی   ی ارتبراط هاجنبهتحلیلی است. در این تحقیق نوشتاری به بررسی برخی از -توصیفی

با توجه به مسائل بین جز و کل محصول؛  به درجه رفیع معنایی نائل آمده است، از اهداف این گذار است.  هاییهماهنگاشتراکات و 

ری )کره در ایرن   میان جز و کل هر عنصر از منظر معنایی، از کالبد معمرا  هایهماهنگوجود اشتراکات و  رسدیم؛  به نظر شدهمطرح

پشوهش معماری ایرانی دوره اسالمی مد نظر است( که بر عواطف و احساسات مخاطبین و درک آنان از مفاهیم رمزپردازی به غیرر از  

آن را بره   ای از عناصری سرشار از جزء مفراهیم هردایت و ارزش  خواهد بود؛ آن محصول را به زیرمجموعه یرگذارتأثفرم کالبد آن؛ 

 بخشد.ع و هدف؛ استعالء میفراخور موضو
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Abstract 

Spiritual symbolism is a mental and emotional phenomenon that there is a deep link between it and 

the physical elements in the architecture of Iranian monuments, especially in our Islamic era. Form 

is an important part in creating this sense (symbolism) that guides us to the relative degree of 

meaning along with other emotions and feelings. Several definitions have been expressed about the 

spiritual symbolism which introduce it as a mental phenomenon and human can understand this 

intuitive phenomenon with his wit. When the activity of architectures goes toward meaning and 

symbolism, it can be manifested in the form of sacred architecture; and the semantic and conceptual 

principles that express sensory and emotional relation with beauties and spiritual effects, find a way 

to it and its measurement will be effective. So the question raises here what a relation exists 

between form – geometry and sacred concepts in the structure of monuments in Iran, especially 

Islamic mosques. Methods in this study is desk study based on pure or qualitative sciences 

according to the content. The method is descriptive – analytical. The article examined some 

communicational aspects of forms and spiritual symbolism that has achieved the high degree of 

meaning in the light of commonality and coordination between component and the whole. With 

regard to the issues raised, it seems that commonalty and coordination between component and 

whole of any element guides the product to a subset of elements full of concepts and excels its value 

according to the object and purpose in terms of meaning from the architecture body (the Islamic 

period is considered in the study of Persian architecture) that will be effective on the emotions and 

feelings of audiences and their understanding of the concepts of symbolism except for its physical 

form. 
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 سخن آغازی -6

از دوره تاریخی، از بهترین  ماندهیبرجاآثار ارزشمند معماری 

های بارز معنایی اسالمی بودن معماری در طول دوره زمانی و نمونه

و زمانی خود مطابق با جامعه دینی آن زمان  یمكانط متناسب با شرای

اند و هستند. از این رو تالش جهت بازشناسی و بازیابی خود بوده

بر و مفاهیم و رمز و رازهای نهفته در دل کالبد معماری گذشته زمان

در  نظرصاحب افرادو مصاحبه با  یشیاندهمامری پیچیده و مستلزم 

 . است یتخصصاین حوزه 

بوده  یرگذارتأثاری در طول دوره تاریخی؛ بر رفتار و روح آدمی معم

های جامعه بر روی کالبد ها، نگرش و سنتو دلیل آن وجود اندیشه

معماری بوده است. ویوله لودویک معتقد است که فرم یک اثر هنری 

( . وجود نمادها و Taliaventi, 1791زاییده نوعی تفكر است )

انجامد زیرا صور ظاهری به خلق آثار نفیس می ارتباط معنایی در قلمرو

آید و این نمادها و مفاهیم مبین دانشی است که از راه عقل حاصل می

(. به نقل از پیرس: هرگز در توان 1331همان معرفت است )اردالن، 

نخواهد بود که همه چیز را شامل ریاضیات، اخالقیات، جاذبه،  کسیچه

شناسی و ک، روانشناسی، اقتصاد، جامعهمتافیزیک، ترمودینامیک، اپتی

ها و مفاهیم )پیرس، تاریخی مطالعه نماید، مگر به مدد مطالعه نشانه

(. هنر معماری بخصوص مساجد دوره اسالمی دارای یک صورت 1013

ظاهری و یک صورت باطنی بوده و میان آنان حقیقت )جمال الهی( 

ادی و شهود عرفانی و است؛ هنری که نمادی از یک باور اعتق درکقابل

های از عوالم روحانی و عوامل محسوس و جسمانی که در کل، نشانه

معنوی؛ تصویر محسوس عوالم روحانی است، در هنر همواره صورت 

( این 1331محسوس، نماد صورت و معنایی روحانی است )دهقان، 

( و خود گویای هر تمدن و 1331نماد زبان و لسان روح است )ستاری، 

کند معنوی است که در خود اسراری ماورایی را حمل میمذهب 

 )شهبازی شیران(.

ارتباط فرم و رمزپردازی به وسیله هنر معنوی در معماری گذشته؛ 

کند خود حكایت از آن دارد که مثالی را در قالب کالبد مادی آشكار می

برای سفر روح از عرصه جهانی  است ینردبانو این رمزپردازی به مثابه 

ی به عالم حقیقت )غیب(. این معانی و رمزپردازی در قالب نماد و ماد

کند بلكه خود ما که نه تنها ابعاد واقعیت بیرون از ما را آشكار می رمز

 (.1333زاده، کند )نقیاند را آشكار میهمچنان ناپیدا مانده
 

 

 

 

 روش پشوهش-6-6
ات ای و مشاهددر این نوشتار؛ نخست بر اساس مطالعات کتابخانه

شناسی دوره و برخی اصول زیبایی یآورجمعها صورت گرفته؛ داده

اسالمی در زمینه معماری بررسی گردید و در جهت شناسایی عناصر 

و معنایی  کالبدیشناسی بخصوص هندسه و اشتراکات اصلی زیبایی

دارد؛ عواملی که به صورت در معماری دوره اسالمی گام بر می کارشده

و ارتباطی که با معانی ذهنی؛ در  فرمگیری از بهره با صرفاًکاربردی 

ماری نقش مسیر ارتقاء  هنرهای قدسی و رمزپردازی مقدس در مع

ند. به همین منظور از روش کیفی توصیفی و ای را بر عهده دارویژه

 تحلیل محتوا بهره گرفته شده است.

 

 شناسیزیبایی -2

هم بیيان  تيرین فالسيفه قيرن هجيد    دیوید هیوم، یكيی از برجسيته  

کند که برای هر تحلیلی از زیبایی باید بیشتر به درون خود بنگيریم  می

تيا بييه ذات اشيیاء. و بييرای ادراک زیبييایی بایيد عملييی بييیش از ادراک    

عینیِ جزئی صورت پذیرد. زیبایی چیزی است که در ذهين   هاییژگیو

درست نیست که آن را به اشیایی خارج  ینبنابراگر وجود دارد. مشاهده

به نظاره ساده اشیاء ]مقابل[ خود، به « ذهن»از این ذهن نسبت دهیم. 

کند: ذهين حيالتی از   ای که در ذات خویش وجود دارند، اکتفا نمیگونه

کند که ناشی از آن نظياره اسيت؛ و   شعف یا ناراحتی را نیز احساس می

 که عناوین زیبایی یا زشتی را ] به اشیاء داردیموااین احساس، ذهن را 

ذهن »توان مورد نظاره خود[ اطالق کند. برداشت هیوم از زیبایی را می

توصیف کرد، زیرا طبق این برداشت، زیبيایی   (Subjectivist) «باورانه

رخدادی ذهنی یا وابسته به یک رخداد ذهنيی اسيت؛ یعنيی حيس یيا      

 (31و  16گر است.)چیستی هنر، ص در درون مشاهده« احساسی»

( آگاهی بر شیء زیبا، ناشی از ميوارد  1312 -1316به نظر فیخته )

زیرین است: جهان، یعنی طبیعت، دو سو دارد؛ ایين دو سيو، نتیجيه و    

حاصل در امر، یكی محيدودیت ميا و دیگيری فعالیيت آزاد و نامحيدود      

تصور ماست. به معنای اول جهان محدود است و به معنيای دوم آزاد و  

ي محصيور و     شدهمسخد ي  نامحدود. به معنای نخستین: هر کس محدو

بینیم؛ به معنای دوم: کميال  در تنگناست و در این مرحله، زشتی را می

، ینبنيابرا کنيیم.  ي یعنی: زیبایی را مشياهده ميی     درونی ي حیات ي نمو  

  .زشتی و زیبایی شیء به عقیده فیخته وابسته به دیدگاه بیننده است

 schoner) ر روح زیبيا از این رو، زیبایی در جهان وجود نيدارد بلكيه د  

Geist)   جا دارد. هنر، ظهور و بروز این روح زیباست و مقصدش تعليیم

و تربیت. منظور از این تربیت و تعلیم نه تنها تعليیم عقيل ي کيه کيار       
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دانشمند است، نه فقط تعلیم دل ي کيه کيار واعيخ اخالقيی اسيت، ي          

نشيان  باشد، بلكه تربیت سراسر وجود انسان اسيت. بير ایين مبنيی     می

شود، بلكه با حضور روح زیبا در هنرمند زیبایی در شیء خارج پیدا نمی

    .آیدمی به وجود

( دو زیبایی وجود دارد: یكيی ي    1330 -1320به عقیده آدام مولر )

هنر اجتماعی است کيه انسيان را چيون آفتيا  کيه سيیارات را جيذ         

ي و دیگيری،   و این، مسلماً هنر عتیق است خواندیفرامکند، به خود می

زیبایی فردی است و تصویر آن چنان است کيه فيرد در حيین نظياره و     

کنيد و ایين   گردد کيه زیبيایی را جيذ  ميی    مراقبه خویش، آفتابی می

هماهني     زیبایی، از آنِ هنر جدید است. جهان که همۀ اضيداد در آن 

ترین زیبایی است و هر یک از محصوالت هنر، تكيرار ایين   هستند، عالی

  .ترین هنر، هنر حیات استگی کلی است. عالیهماهن

در طبیعيت و هنير، بيه     خداونيد ( 1331-1331به گفتيه هگيل )  

تجلی نموده است. خداوند خود را بيه دو طيرز عیيان    « زیبایی»صورت 

سازد: یكی به صورت ذهنی و آن دیگر، به صورت عینی و به عبيارت  می

زیبایی تصوری اسيت  کند. دیگر، خداوند در طبیعت و در روح تجلی می

نمایاند. زیبيایی حقیقيی، فقيط روح و هير آن     که از راه ماده خود را می

ای از روح دارد. از این رو، زیبا فقط واجد مضامین چیزی است که بهره

بایستی خود را به صورت محسيوس  روحانی است ولی شیء روحانی می

 (Schein) ، تجلی محسيوس روح یيک هماننيدی   ینبنابراظاهر سازد؛ 

ظاهری بیش نیست و این همانندی، تنها حقیقت زیباست. بدین گونه، 

است که توأم با دین و فلسفه  (idea) هنر تحقق همین همانندی تصور

تييرین مسييائل انسييانی و ای بييرای آوردن شييعور و بیييان عمیييقوسييیله

 .ترین حقایق روح استعالی

زیبایی 

ده دارد: امواج زیبایی که افكار یک بیننده را از امانوئل کانت عقی

گیرد نتیجه احساسی است که هنگام ای خاص در بر میدیدن سوژه

و احساس  شدهحاصلطراحی و ساخت سوژه از شناخت همان افكار 

شود بدین معنی که اعمال زیبایی کسب مالكیت یک پروژه نیست می

 به دستاز آن پروژه  بلكه استنباطی است که از درک خالص انسانی

 (.1301آید )هارولد کروزر، می

در نقوش هندسی از گذشته مورد توجه ایرانیان بوده و معماران 

آثار ارزشمندشان بعد از قرن پنجم هجری به اهمیت خاصی  خلق

استفاده از هندسه  از اسالمتا پیش »فر رسید. به نقل از دکتر شایسته

و گاهی هشت « مثلث»و « تطیلمس»و « مربع»های به صورت صرفاً

گردیده است و این اشكال به ضلعی منظم ودایره منقوش و منقور می

ها مورد استفاده قرار شان در بسیاری از مكانپذیری فراواندلیل تحرک

گرفته است همچنین ویژگی دیگری که باعث استفاده فراوان از نقوش 

ه به دلیل باشد کی آن میهندسی شده، خاصیت گسترش یابنده

. در *« قابلیت پوشانندگی مورد توجه هنرمندان مسلمان بوده است

کاری بناها بسیار به کار گرفته دوره صفویه نقوش هندسی در کاشی

 (.1331شده است )اردالن، 

عناصر سازنده یک نقش  در هندسه کارشده برگرفته از مفاهیمی  

ی )حقیقت( ذهنی است که ارتباط معنایی میان کالبد و هدف اصل

کند. هندسه هم کمی است و هم کیفی، بُعد کمی آن صورت ایجاد می

های صورت کند و بُعد کیفی آن، نسبتو ساختار معماری را تنظیم می

سازد و نماینده بیان نظم جهان هستی است که معماری را برقرار می

آن همچنین اشكال و اعداد هندسی  کندی تجلی را منظم میچرخه

ها دارای ی کمی صرف ندارند بلكه آننمایند، جنبهه میک گونه

ی کیفی و نمادینی هستند که پژواکی از وحدت در بطن اصل جنبه

. مانند هندسه هشت گوش بسیاری از 1گستراننددرونی خود می

مساجد، که صرفاً یک طرح معماری نیست تا معماران را قادر سازد 

کنند، بلكه بازتا  عرش الهی ی مربع احداث گنبدی را بر یک قاعده

است که طبق سنت و احادیث بر دوش هشت فرشته جای گرفته است 

(. در هنر اسالمی تمامیت کائنات به وسیله هندسه، 1331)اردالن، 

 (.Akkach, 2002شود )می درکقابلاعداد و الفبا 

 

 
گیری از هندسه پنهان؛ تحلیل هندسی قصر مشتی در : بهره6تصویر 

 «161، 1313منیع: السعید، » بر مبنای مربع و مستطیل سوریه 

                                                 
همنواختی کتیبه و نقوش هندسی در بناهای فر، مقاله: مهناز شایسته 

اصفهان عصر صفوی
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ءٍ إاِلَّ وَ إِنْ مِنْ شَیْ »فرماید: خداوند رحمان در قرآن کریم می

)قرآن کریم؛ سوره حجر، « مَعْلُومٍ عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ إِالَّ بِقَدَرٍ

در عالم نیست جز آنكه منبع و خزانه آن نزد  چیزیچهو (. »21آیه 

ماست ولی ما از آن بر عالم خلق الّا به قدر معین ) که مصلحت است ( 

(. بر اساس تفسیر ایاستاد الهی قمشه)ترجمه « فرو نمی فرستیم

، 1333ندسه است )ندیمی، علمای دین، قدر در کالم الهی به معنی ه

( و خداوند دارای هندسه و اندازه معلوم است. این موضوع به طور 313

اسالمی دارد  ینیبجهانضمنی اشاره به قدسیت حسا   و هندسه در 

جا و بنا به نظر اندیشمندان اسالمی تقدس ریاضیات و هندسه در هیچ

دسه و حسا  بیشتر از هنر ظاهر نشده است، در هنر ماده به کمک هن

از این رو هندسه، معنایی نهفته در   (.35، 1335نصر، یابد )شرافت می

ای زیباشناختی برای آن است )نجیب اوغلو، این معماری و قاعده

1331 ،51.) 

هنر با تكیه بر مبانی دینی هر جامعه، فرصتی مناسب رشد و کمال 

را نیز که  کند. هنر، اجزا و عناصر خاص هر آیینانسان را فراهم می

هاست دهد که یادآور ارزشای شكل میاست، به گونه یرمز اصوالً

ترین هنر بصری در جهان اسالم خطاطی (. شریف21، 1333زاده، )نقی

آید است و به خصوص نوشتن متن قران کرم که نفس دین به شمار می

توان گفت که به نحوی سهم و اهمیت سهم و اهمیت آن در و می

است با کشیدن شمایل در هنر مسیحی، زیرا آن نمودار  اسالم مطابق

(. به نقل از تیتوس 63، 1310ظرف مشهود کالم الهی است )بورکهات، 

متعلق به هنر  واقعاًهندسی و گیاهی است که  یهاطرحبورکهارت فقط 

دینی اسالم است، وجود نداشتن تصاویر در مساجد در مرتبه اول یک 

ان برداشتن هرگونه حضوری است که در هدف منفی دارد و آن از می

شود و مقابل حضور نامریی خداوند جلوه کند و باعث خطا و اشتباه می

در مرتبه ثانی وجود نداشتن تصویر، یک هدف و غایت مثبت دارد که 

آن تاکید جنبه باری تعالی است بدین معنا که ذات مقدس او را 

یان این هنرها هندسه (. در م11سنجید )همان،  چیزیچهتوان با نمی

های ای را به خود اختصاص داده است؛ معماران اسالمی فرمجایگاه ویژه

اند و به آفرینش همچون خاص، ارتقاء داده یهامهارتهندسی را با 

اند های متكثر و متقارنی؛ همانند چرخه زندگی طبیعی پدید آوردهفرم

 باشند.ام میسرشار از اتحاد، تعادل بصری و انتظ حالیندرعکه 

 

 

معنایی 

 استعدادهای و تجلی امكانات در به عنوان طبیعت کاشف آدمی

رازهای  طبیعت، در با تصرف که اوست و شدهشناخته طبیعت نهانی

 و خصمانه ظاهر به از چهره گاه گه و ساخته آشكار را خود نهانی

)محمدی،  دهدیم میت نشانصمی و صفا زیبایی، آلودش، شرارت

 تا شودیم آن بر انسان الطبیعی مابعد حقایق یاری به واقع (. در1333

این  از نیز نمادها بازگرداند و موجودیت مبدأشان اصل به را نمادها

است « اَعلی»گاه جلوه« اَدنی»کند که تمایل معكوس تبعیت می

(. جایگاه هستی در مبانی سنتی دارای مراتب و 1331اردالن، )

ساختارهای مختلفی است، بدین صورت که از مبدا اعلی یعنی خداوند 

و به عالم عقول و یا همان عالم نفوس و جهان خاکی ختم  آغازشده

 نشان داده شده است.  2( این مراتب در تصویر 1333شود )نصر، می

هایی از الهامات و شهود است و یكی از بارقه اصوالًهنر معنوی 

زاده، باشد )نقیگیری جلوه اصیل هنری میترین عوامل شكلمهم

ترین وظیفه خود را مقام حامی و پشتیبان (. هنر دینی، اصلی1336

وحی قرآنی برای دستیابی به غایتی که اسالم به واسطه آن الهام شده 

از خالل زیبایی محسور  بخشد. این غایت خدای یگانهاست، تحقق می

های، ها و اصوات است که به مثابه جلوهها )هندسه(، رن ی فرمکننده

شوند و صوری و محدودند؛ اما از درون به الیتناهی گشوده می ظاهراً

محملی برای دستیابی حقیقی هستند که هم جالل است و هم جمال 

ه هنرمند (. هدف اصلی زیبایی اسالمی این است ک106، 1335)نصر، 

ی؛ تذکار و خاطره باشد، بیشتر تدبیر و اندیشه باید اهل اخالق معنو

برد همه چیز می ورایتذکار، او را به اصل و حقیقت  و زیرا یاد

 (.36، 1336)پازوکی، 

محتوای  دارد اهمیت چیز هر از بیش آنچه دینی یا مقدس هنر در

تجلی  ، ذیریمبپ است )شووان(. اگر آن بردن بكار نحوه و هنری اثر

 انسان در غربت کنندهیلتعد معنوی، هاییباییز به بخشیدن کالبدی

 زندگی روشن متنِ در هنر حضور اهمیت آنگاه است، مادی جهان این

(. هنر لدون مفهوم، همچون کتا  بدون 1336زاده، )نقی شودیم

باشد. اگر در یک کتا ، منظور و مقصودی نهفته نباشد، منظور می

چیز باطلی  کامالًکاغذی بیش نیست. هنر هم بدون مفهوم، سیاه و 

(.هنر معماری از این رو زیباست که وابسته 1333است )رضای الهی، 

ترین کانون وظایف بشری که همانا پیوند دادن و است به مرکزی

 میزانی به هنر مسلمان، نزدیک ساختن آسمان زین است )نصر(. برای

 و دلیل فقط فردی، و ذهنی از الهام نشانی داشتن بدون که زیباست،

 (.1360خداست )فروم،  وجود بر گواهی
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 «منبع: نگارندگان. »: مراحل تكامل انسانی و رسیدن به معماری قدسی2تصویر 

 
 

 

 

 

 

 «منبع: نگارندگان»رمزپردازی معنوی.  مراتبسلسله: رسیدن به هدف نهایی بر اساس 6جدول 

 معنی و تفسیر عناصر 

 

 حقیقت

 در و دارد را معماری کالبد در مقدس به فضایی ورود قصد و آمده وارد دلش بر نوری که کسی عظمت برابر ظیم درتع

(. همه نورها از اوست بعضی آشكار و پیدا، 1333عالم )محمدی،  جزء جزء بر شدهتابیده مقابل انوار تنظیم در نهایت

 (1363ماه اگر چه روشن است لیكن تابع نور پنهان است )انصاری، نور آشكار مانند نور آفتا  و  پیدا تابرخی پنهان و 

 

 خلوص 

 ،خوردهتراش سطح با هزاربَر، با که شكل مقرنس به کاریکنده و اسلیمی هایزنیقلم طریق از خام، در معماری؛ ماده

 شفافیت و شده سبک نوعی،به  ،سازدمی مبدل گوهر و درُّ به را تزئینی بری گچ یا گچ و اندود سن  ،گیرندمی نور

 (.1302است )بورکهارت،  یافته

 

 کالبد مادی

 مطابقت دارد زمین با عمارت، شكلِ مستطیل قاعده و پی که معنی است بدین آسمان و زمین اتحاد رمز گنبدی، سقف

زمینی  و تن لبقا با پیامبر جسمانی مسجد بیانگر عروج گنبد خاستن بپا(. 1331آسمان )پورجوادی،  با کروی، قبه و

 (. 1333است )مددپور، 
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دوسویه 

نقش تزیینی و آرایش نداشته  صرفاًدر هنر اسالمی فرم و تزیینات 

 در معمار ها  بنیادهای اعتقادی دینی است. هنرمندو بیانگر ریشه

یات آ از برداری الگوی با ماورایی دنیای نمودن آشكار در مجاهدت خود

 آنچه در همانند و طبیعت تقلید از با موعود بهشت توصیف و قرآنی

نیا مسجد پرداختند )شریفی عناصر تزیین و یپردازنقش به آمده، قرآن

 قبیل از تزیینات در معماری انواع از (. استفاده1302و همكاران، 

 صرفاً هاآن از استفاده و نگاری کتیبه و طبیعی اشكال هندسی، گیاهی،

معانی  در بیشتر تعمق منظور به بلكه نبوده تزیینی عناصر عنوان به

(. به عنوان مثال: نظم 1331فر و گلمغانی، )شایسته هاستآن نهانی

( 3چه در هندسه و نقوش سالمی )تصویر هندسی چه در فرم بنا و 

 گونههماندر کتب اسالم دارد؛  ذکرشدهحكایت از ارتباط آن با مفاهیم 

وَ الْأَرْضَ مَدَدْناها وَ أَلْقَیْنا فیها رَواسِیَ وَ أَنْبَتْنا  »وره حجر: که در آیات س

و این زمین را گستردیم و در آن کوه  « »ءٍ مَوْزُونٍفیها مِنْ کُلِّ شَیْ

یز سنجیده شده ای رویاندیم ) هایی پابرجا نهادیم و در آن از هر چ

گیاهانی که هر یک از نظر شكل و خواص و زمان و مكان سنجش 

 »( )ترجمه آیت اهلل مشكینی(؛ آیات سوره زمر: 10)آیه « (خاصی دارد

مْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِها غُرَفٌ مَبْنِیَّۀٌ تَجْری مِنْ تَحْتِهَا لكِنِ الَّذینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُ

لكن کسانی که از  ( »21)آیه « الْأَنْهارُ وَعْدَ اللَّهِ ال یُخْلِفُ اللَّهُ الْمیعادَ

 هاآنپروردگارشان پروا داشتند برای آنها غرفه هایی است که بر باالی 

ر آنها نهرها روان می گردد نیز غرفه هایی است ساخته شده ، که از زی

)ترجمه آیت اهلل « .وعده خداست ) و ( خدا هرگز خلف وعده نمی کند

مشكینی(؛ به نظم در آفرینش و بهشت موعود و زیبایی این نظم اشاره 

وَ مِنْ آیاتِهِ خَلْقُ السَّماواتِ وَ »دارد، همچنین در آیات شریفه سوره روم: 

)آیه « ذلِکَ لَآیاتٍ لِلْعالِمینَ الْأَرْضِ وَ اخْتاِلفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَ أَلْوانِكُمْ إِنَّ فی

و از نشانه های او آفرینش آسمان ها و این زمین و اختالف زبان ( »22

و  های شماست ) از حیث لغت ها ، کیفیت تكلّم و نحوه صدا (

شماست ) رن  اصنافتان و افرادتان ( . به یقین در این )  یهارن 

خلقت ذات و اختالف صفات ( نشانه هایی است ) از توحید و قدرت و 

)ترجمه آیت اهلل مشكینی(؛ به تنوع و « .حكمت خدا ( برای دانشمندان

توان در تضاد در خلقت و مراتب بهشت اشاره دارد؛ این مفهوم را می

و چینش تزیینات مانند نقوش اسلیمی مشاهده  تنوع هندسهتضاد و 

 (. 6نمود )تصویر 

 

 
: نظم و چیدمان در اجزا در هماهنگی با کل، مجموعه 3تصویر شماره 

تزیینات نفیس ایوان، مجموعه معماری ارزشمند حرم مطهر امام رضا 

 «.منبع: نگارندگان»)ع(، مشهد. 

 

 
تضاد چینش، تزیینات نفیس ایوان : تنوع در اشكال و 4تصویر شماره 

معماری ارزشمند حرم مطهر امام رضا )ع(،  مجموعه،  6مدرسه پریزاد

 «.منبع: نگارندگان»مشهد. 

 

فاً أَلْوانُهُ إِنَّ وَ ما ذَرَأَ لَكُمْ فِی الْأَرْضِ مُخْتَلِ»در آیات مبارکه سوره نحل: 

و نیز ) مسخّر کرده ( آنچه را ( »13)آیه « ذلِکَ لَآیَۀً لِقَوْمٍ یَذَّکَّرُونَ فی

که در این زمین به انواع گوناگون و رن  های مختلف برای شما آفریده 

) مانند کوه ها ، فضاها ، صحراها و حیوانات ( . حقّا که در این ) 

( نشانه ای است برای گروهی که تذکر می مخلوقات و آثار و خواص آن 

أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ »)ترجمه آیت اهلل مشكینی(؛ سوره فاطر: « .یابند

نُها وَ مِنَ الْجِبالِ جُدَدٌ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجْنا بِهِ ثَمَراتٍ مُخْتَلِفاً أَلْوا

آیا ندیده ای که ( »23)آیه « بیضٌ وَ حُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُها وَ غَرابیبُ سُودٌ

خداوند از آسمان آبی ) به صورت باران و برف و تگرگ ( فرو فرستاد و 

به وسیله آن میوه هایی با انواع و اصناف و رن  های گوناگون ) از 

یم؟ و از کوه ها راه هایی است سفید و سرخ با رن  زمین ( بیرون آورد
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های مختلف ، و سیاه پررن  ) از خود کوه های روی کره زمین رشته 

)ترجمه آیت «  هایی رنگارن  است و در کوه ها جاده هایی رنگارن 

های مختلف اشاره شده اهلل مشكینی(؛ خلقت اجزای آفرینش در رن 

با تنوع در  کارهایکاشمی در که این مورد در معماری دوره اسال

(. معمار مسلمان با 5شود )تصور دیده می یننشدلهای هندسه و رن 

ماهرانه این معماری در کالبد معماری خود؛ نتیجه  یریکارگبهتفكر و با 

دینی خود نزدیک و حاصل این کار معماری  بافرهن کار خود را )بنا( 

این پژوهش از آن به شود از جنس حكمت و قداست که ما در می

 کنیم.عنوان معماری قدسی یاد می

 

 
: تنوع در رنگ، مجموعه تزیینات نفیس ایوان، 5تصویر شماره 
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 «.نگارندگان

 پایانی -1

گردد؛ در معماری هنر به دوره حوزه شیطانی و رحمانی تقسیم می

رحمانی و معنوی  منشأهنرهایی که  یریکارگبهمی؛ معمار با دوره اسال

کند و حاصل دارند نتیجه کار خود را به حقیقت و کمال نزدیک می

است که به دو وجه تنزیه و  ییرمزهامعماری سرشار از هنرها و چنین 

تذکر متصف هستند؛ از این رو معماری ایرانی دوره اسالمی بخصوص 

توان جستجو کرد. آنگاه نتیجه این نی میهنر شیعی را در کتب دی

کند ای؛ آرمش دورنی را به مخاطب هدیه میمعماری با چنین مشخصه

و دلیل این امر آن است که هنر معنوی و رمزپردازی قدسی؛ یادآوری 

الَّذینَ آمَنُوا  : »خوانیمیمقرآن کریم  در گونههمانحقیقتی الهی است؛ 

آیه  –)رعد « وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِکْرِ اللَّهِ أَال بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُو ُ

خدا آرام  یادبه هاشان آن ها که به خدا ایمان آورده و دل(: 23

 .هاستدل بخشآرام، آگاه شوید که یاد خدا گیردیم
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 نوشتپی

مدرسه پریزاد از بناهای قرن نهم و از آثار باستانی عهد  -1

ی تاریخی در جنو  غربی حرم تیموریان است. این بنا

به  متصلمطهر و در شمال غربی مسجد گوهرشاد و 

همزمان با اتمام  تقریباًو  شدهواقعرَواق دارالوالیه 

مسجد گوهرشاد ساخته شده است. بانی مدرسه بانو 

 321پریزاد خادمه گوهرشاد بوده که مدرسه را در سال 

نسبت  چون گوهرشاد شدهگفتهه . ق به اتمام رساند. 

اش پریزاد عالقه وافری داشت، لذا بقایای به خادمه

مصالح مسجد گوهرشاد را در اختیار وی گذاشت تا 

ه .ق در عصر  1101مدرسه را بسازد. این بنا در سال 

بیگلربیگی قندهاری  خان قلیصفویه به وسیله نجف 

تعمیر و مرمت شده است. جریان مرمت آن در 

  است. همچنین در ای بر کاشی معرق مكتوکتیبه

اداره اوقاف اقدام به تعمیر  1363و  1362های سال

نوشته نستعلیق در آن نموده است. )منبع: دست مجدد

 ایوان مدرسه پریزاد(

 


