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)دانشگاه آزاد قزوین( همایش ملی معماري وشهرسازي انسانگرا

  نقش تزیینات خطی در تحقق حس وحدت در معماري مساجد

  )مسجد جامع اصفهان :نمونه موردي(

  

  2دکتر حسن  سجاد زاده  ، 1وحید  بیگی  ملک آباد

V.beygi2011@yahoo.com  

  

:چکیده

در دوره اسالمی با توجه به منع  .داشته اند در برقراري حس وحدت یینات همیشه نقش اساسیایرانی تزمساجد در معماري        

از طرفی به دلیل اهمیت  .نددپدید آورین بناهاي مذهبی یانتزاعی را جهت تزشرعی صورتگري،هنرمندان مسلمان زیباترین نقوش 

طراحان .ت معماري شدپیام الهی قرآن براي مسلمین عنصر خط عربی وارد تمام شئون زندگی مسلمین از جمله تزئینا

ینات یاین تزوخوشنویسان ایرانی با تمرین وممارست ،خط عربی را با اصول واالي زیباشناسی آمیختند وبه آن تعالی بخشیدند ،

آیات الهی در پی ایجاد وحدت می با استفاده از وطخط در ابتدا فقط چیدمان آجرها وبا خطوط کوفی بنایی صورت می گرفت ،

اصل منبعث از توحید یعنی اصل الصول تمام ادیان الهی است ،زیرا باطن ومعناي تمام معتقدات ،عبادات  وحدت یک . دنباش

مقاله حاضر به تجزیه وتحلیل مولفه هاي موثر در شکل گیري  .نیست -ال اله اال اهللا –واحکام اسالمی چیزي جزکلمه توحید 

بدین منظور فضاهاي اصلی .ه استتن در دوران اسالمی پرداخینات خطی در بناي مسجد جامع اصفهایوحدت با نگرش بر تز

  .گرفته ومعانی ومفاهیم وحدت بخش وعوامل ایجاد کننده وحدت در این فضاها بیان شده است قرار مسجد مورد بررسی

  اصفهان  جامعمسجد  ،وحدت  ،ینات خطی یتز  ،مسجد  ، معماري اسالمی  :ژه    کلید وا

  

  

  

  

  

  

  

  شناسی ارشد معماري دانشجوي کار-1

  معماري دانشگاه علوم تحقیقات لرستان      -2
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  مقدمه

ژگان مرتبط انگرش اولیه به ساختار معماري ارزشمند ایرانی با تمام مولفه هاي هویت بخش آن متضمن تعاریف و و       

با در آمیختن با تعالیم اسالمی با نگاهی به گذشته می توان دریافت که تمدن عظیم وبا شکوه ایران .با این معماري است

این آمیختگی .ایرانی در آثار متعدد معماري بویژه معماري اسالمی جلوه گر شده است -وایجاد تمدن درخشان اسالمی

به این ترتیب بسیاري از اصول مذهبی اسالمی که منجر به .انتقال مفاهیم اعتقادي اسالم را به معماري در پی داشته است 

خط از اواخر سده .یداکه خط یکی از این اصول به شمار می.دربنا می شوند به معماري ایران وارد شد زییایی ووحدت 

دوم در آثار مختلف هنري به مثابه عنصري غیر تصویري ،جایگاه شایسته اي براي بیان مفاهیم واال وارسال پیام /هشتم

خط بوسیله آجر به عنوان .ینات معماري کسب کردیتزروحانی اسالم به شیوه اي زیبایی شناسانه در همه هنرها مخصوصا 

کاربرد زیاد آجر وتنوع در حرکات آن از امتیازات . ایرانی شناخته شده است–اصلی ترین ماده در معماري اسالمی

  . ایرانی محسوب می شود–خاص معماري اسالمی 

  مفهوم حس وحدت از نظر اسالم: 1- 1

لصول تمام ادیان الهی است،زیرا باطن ومعناي تمام معتقدات ،عبادات یعنی اص ا))توحید((وحدت اصل منبعث از 

این معنا با فصاحت وبالغتی تام چنین بیان شده است که .نیست –الاله االاهللا  –توحید  واحکام اسالمی چیزي جزةکلمه

  .نگی ویگانگی حقیقتحقیقت یگا:اسالم بر دروستون استوار است)کلمۀالتوحیدتوحید الکلمۀ:بنی االسالم علی دعامتین(

چون واحد وصف خدا  .واحد در اصل چیزي است که مطلقاً جزئی ندارد. وحدت از نظر اصطالحی به معنی انفراد است

در  اهمیت وحدت به حدي زیاد می باشد که  .او کسی است که تجزي و تکثر در آن راه ندارد: آید معنایش این است

، »واعتصموا بحبل اهللا جمیعاً و التفرقوا«: فرماید عمران می ، در سوره آلاردادخداوندآیه اي به این معنی قرا جنگ احد

  .تأکید بر وحدت و پرهیز از اختالف دارد

   :ینات معماريیوحدت در بنا وتز: 2- 1

آثار ومظاهر معماري اسالمی ،بر . هنر اسالمی در اصل از توحید واز تسلیم در برابر یگانگی خداوشهود آن حاصل می شود

چنانکه تیتوس بور کهارت تاکید .مبناي توحید درطول زمان ودر پهنه گیتی شکل گرفته وهویت مشخص وواحدي یافته اند

جوهر .می نماید هنر ومعماري اسالمی در اصل از توحید ،یعنی از تسلیم در برابر یگانگی خدا وشهود آن حاصل می شود

سطه بارقه هاي در ساحت تخیل بصري در صور بلورین،تبلور می توحید در وراي کلمات قرار داردوخود را درقرآن بوا

اصول عام معماري اسالمی ،از معماري خانه . یابد،واین صور هستند که به نوبه خود هنر ومعماري اسالمی را پدید می آورند

قی انسان یعنی هدف از بنا بر تعلیم قرآن حکیم ،کمال حقی.خدا یعنی مسجد به منزله بناي مادر ابنیۀاسالمی ناشی شده است

ومسجد مهمترین ومقدس ترین عبادتگاه فردي واجتماعی :آفرینش او،پرستش وعبادت خالصانه خداي متعال می باشد
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انواع خط خوش ،نقوش اسلیمی متنوع همه قبل از آنکه معرف زمان ،مکان وقومیت خاصی . مسلمین به شمار می رود

هندسه در هنرهاي قدسی اسالمی که در . مانا نور توحید وحقیقت اسالم استباشند،مجالي نوروحقیقت واحدي هستند که ه

انواع خطوط اسالمی مبتنی بر سطح ودور است ودر معماري نیز .راس آنها خوشنویسی قرار دارد،جایگاه ونقش مهمی دارد

هنگی ظاهر می شودوبوسیله هندسه ،عالوه بر جنبه مادي وکمی ،از بعد کیفی نیز برخوردار است،که در قوانین تناسب وهما

قوانین تناسب معموال برمبناي تقسیم دایره به اشکال منظم .آن یک بنا از وحدت وهماهنگی بی نظیري برخوردار می گردد

بدین گونه همه ابعاد ونسبت هاي یک بنا،نهایتا از دایره حاصل می شوند که رمز ونمادي .محاط درآن به دست می آید

  .تآشکار از وحدت وجود اس

:عوامل وحدت ساز در معماري اسالمی

یعنی نواختن آهنگ یگانگی،اصل مسلمانی یعنی تسلیم به هارمونی، تسلیم به تناسبات   حکمت یعنی بیان اسرار هارمونی؛

ها، کشف تناسبات در  خالقیت یعنی کشف هارمونی. می سازدرا آورد و زیبایی ما مسلمان  که زیبایی را به وجود می

  . نظام عالم از واحد به کثیر و از کثیر به واحد است. بنابراین نبود تناسبات و هارمونی یعنی عدم خالقیت. يیک اثر هنر

ها رد پاي  این عوامل و این هارمونی. هستند... کثرت، شناخت تقارن، توازن، تعادل، تناسب و  مانندبخش  عوامل وحدت

  :بندي نمود دسته توان تحت عناوین ذیل این عوامل را اند که می وحدت

  وحدت در محوریت با مرکزیت؛: تقارن. 1

  ها؛ وحدت در ابعاد و اندازه  :تناسب. 2

  ها؛ وحدت در هارمونی: توازن. 3

  ایجاد وحدت در حجم ها و وزن ها؛: تعادل. 4

  وحدت در عمل و فکر و در انتخاب عملکرد معماري؛: توافق. 5

  ن؛ایجاد وحدت با طبیعت و ساختما  :تطابق. 6

  همان وحدت در شکل است؛: تشابه. 7

  وحدت در جنس و صفت است؛: تجانس. 8
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  وحدت در دید است؛: تناظر. 9

   .در همه چیز: تساوي. 10

  عوامل وحدت ساز در معماري:1تصویر 

  

  

. کند ها، یک اثر هنري را به هنر اسالمی، به ویژه در معماري نزدیک می شناخت و به کار بستن این هارمونی

است که به  مسجد معماري یعوامل تزیین ترین ر خطاطی به صورتی که در بناهاي اسالمی به کار گرفته شده ؛ از مهمهن

ورجوعی پیوسته به وجود خداي یکتا و رهنمودهاي پیامبر اسالم .گان میباشدرطرق مختلف بیانگر نداي الهی و کالم بز

  .ودیگر بزرگان دین وادب فراهم میکند 

:خط بنایی

شمار  دار به نوعی خط کوفی زاویه است این خط خط بنّایی یا معقلیی که در مسجد جامع اصفهان استفاده شده است خط

شود و از ترسیم اشکال هندسی مانند مربع، لوزي، مستطیل و خطوط  هاي شطرنجی طراحی می رود که براساس خانه می

. شود موازي و متقاطع حاصل می

در کاشیکاري ایران . ان خط بنایی است که به شکل دیگري بر رویه هاي بنا خود نمایی میکنددر حقیقت هم :خط معقلی

نقوشی از اجر یا کاشی را میتراشند و انها را به شکل مربع ها یا لوزي هایی کنار یکدیگر قرار میدهند تا نقشی از انها به 

  روف استعوجود اید که به نام معقلی م

:خط ثلث

است که ابداع آن را به ابوعلی بن مقله بیضاوي  یاي بسیار مهم در خوشنویسی اسالمی و یکی از خطوطه یکی از شیوه   

خط ثلث با ساختاري ایستا و موقر، بیشتر در .دهند زیسته نسبت می شیرازي معروف به ابن مقله که در قرن سوم هجري می
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و از لحاظ قواعد و اصول، از ) داراي حرکت منحنی(یر ثلث از خطوط مستد. کار رفته است ها به ها و کتیبه ین کتابیتز

  اند لقب داده» مادر خطوط«یا » ام الخطوط «به خط ثلث، . ترین و زیباترین خطوط اسالمی است  دشوارترین و کامل

  

  اصفهان مسجد جامع شکل گیري بررسی دوره هاي تاریخی:: 1جدول شماره 

  

  حجم  پالن   اقدامات انجام شده  دوره

  هجري قمري 156سال 

  )دوره عباسی(

طرح نخستین مسجد به گونه 

بوده )شبستان ستوندار(بومسلمی

  است

  

 سده چهارم هجري قمري

  )دوره آل بویه(

یک دهانه به شبستان ها،با 

کوچک ترکردن میانسرا افزوده 

  شد

  

سده پنجم وششم هجري 

  )دوران سلجوقیان(قمري

  مسجد به چهار ایوانی تبدیل شد

    
سده نهم هجري قمري 

  )دوران تیموریان(

شبستانی در شمال ایوان شرقی 

ومدرسه اي در خاورآن وبناي 

  .صفه عمر ساخته شد

  

در چند قسمت از مسجد اقدام به عملیات توسعۀ فضاهاي 

  .اندعبادي و تزیین نماهاي مسجد نموده

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


)دانشگاه آزاد قزوین(همایش ملی معماري وشهرسازي انسانگرا 

6

سده یازدهم هجري قمري 

  )دوران صفویان(

شبستان صفوي در غرب ایوان 

  .جنوبی ساخته شد

    

  

  :هاي تزئینی مسجد جامعارزش 

کشیدن نقاشی از . گرددها و سطوح تزیینی همواره از ارکان مهم معماري محسوب میدر مسجد جامع اصفهان الیه  

یا  کارگیري روشهاي دیگر مانند نقوش هندسی وها در مساجد اسالمی از ابتدا مجاز نبوده اما بهتصاویر افراد یا شخصیت

در مسجد جامع اصفهان بسیاري از سطوح و فضاهاي مسجد با . صورت تزیینی مورد توجه بوده استطبیعت انتزاعی به

به  2در جدول شماره روشهاي مختلف تزیینی آراسته شده است که متعلق به ادوار مختلف تاریخی است که به اختصار

  .پردازیمشرح آن می

  

  فته در اداوار مختلف تاریخی مسجد جامع اصفهانتزیینات صورت گر:  2جدول شماره 

  

  نوع تزئین وفن اجرا  مکان   اقدامات انجام گرفته  دوره   ردیف 

سانتی  90تا  40گچ بري تا ارتفاع   )هشتم میالدي(در قرن دوم   

زنجیر هاي گیاهی ودانه -متري

  هاي تسبیح 

شبستان،محراب وبخش مهمی از 

  دیوار خشتی سوي قبله

  بريتزئینات گچ 

  )نهم میالدي(در قرن سوم   1

  

 - گلدیوارهاي خشتی با مالت سیم

  ستونهاي مدور با آجر پیش بر

  مالت سیم گل ونماي آجري  )شبستان(ساختمان اصلی مسجد 

دورة ) دهم میالدي(در قرن چهارم   2

  بویهآل

صورت ستونهاي دو الحاقات به

  بخشیبخشی و سه

آجرهاي نماي آجري با نقوش   میانسراي مسجد

  اندازيصورت گلظریف به

دورة ) یازدهم میالدي(قرن پنجم   3

  سلجوقی

ترکیب نقوش هندسی و خط بنایی 

  با حروف عمود هم

  نقوش هندسی و خط بنایی   ایوان هاي مسجد

میالدي  14(قرن هفتم و هشتم   4

  )دورة ایلخانان مغول

ایجاد سطوح گچبري همراه با 

هاي استفاده از انواع سبک

  نویسی خوش

تزیین آنها با روش گچبري خطوط   هاي مسجدمحراب

  همراه با نقوش طبیعت
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میالدي دورة  15(در قرن نهم   5

  )تیموریان

بندي و تزیین سطوح با رسمی

  هاي الوانکاشی

  استفاده از کاشی هاي الوان  نماهاي اطراف حیاط مسجد

 18تا  16(قرن دهم تا دوازدهم   6

  )میالدي ـ دورة صفوي

یب آجر و کاشی با مهارت و ترک

  ظرافت

  مقرنس سازي وترکیب آجروکاشی  چهار ایوان اطراف حیاط مسجد

  

اي از هنرهاي تزیینی را در طول تاریخ شهر و تحوالت طور کلی تزیینات اجرا شده در مسجد جامع اصفهان مجموعهبه

گر اجرا شده است و برخی دیگر مانند کاشیبرخی از این تزیینات بعداً در مساجد دی. نمایدمعماري مسجد معرفی می

اي از هنرهاي کارگیري مجموعهفرد است، ولی آنچه اهمیت دارد، بههاي الوان دورة تیموري به لحاظ طرح منحصر به

نظیري را در طول تاریخ بار است که وحدت و یکپارچگی جذاب و بیویژه ترکیب آجر و کاشی براي نخستینتزیینی به

  .جامع اصفهان به ارمغان آورده استبراي مسجد 

: خط و کتیبه در معماري اسالمی ایرانی

خط و کتیبه در معماري اسالمی و ایرانی از جایگاه ویژه اي در زیباسازي بیوت الهی و سایر اماکن مذهبی برخوردار 

یبا در کاشیکاري و این هنر ز. هدف خط و خطاطی در کتیبه هاي مساجد ، جنبش و حرکت به سوي مقصد است . است 

احاطه شدن ورودیها ، تاقها ، محراب ، مناره . گچبري هم بکار گرفته شده و باعث خلق آثار متعدد و متنوعی شده است 

بخش قرآن  و حتی اطراف گنبد با این کتیبه ها و نقوش زیبا نشان از آمیختگی وپیوند زندگی مسلمانان با آیات روح

  .از روح قرآن و کالم الهی عطرآگین کرده و به ماده و فضا هویت و معنا می بخشدکتیبه نگاري ، فضا را . دارد

  

  کتیبه هاي مسجد جامع اصفهان: 3جدول شماره 

  

  

موضوع

فن اجرا نوع خط   

مکان

  ردیف

  کوفی  بنایی  ثلث  گچبري  آجر   حجاري  کاشی

سوره اعراف54آیه  * * 1  گنبد خاکی

سوره اسراء * * داخل  محوطه

گنبد

2

سوره آل عمران * * نوبی جمدخل  3
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گنبد

حکایت حریق وبازسازي 

ساختمان

* * سردر مسجد 4

سوره بقره * * داخل گنبد نظام 

الملک

5

سوره اخالص * * محراب گنبد نظام 

الملک

6

سوره اشرح ،دهر * * گنبد نظام الملک 

لوح غربی (

)وشرقی

7

فرمان شاه اسماعیل وشاه  دو

طهماسب

* * گنبد نظام الملک 

)صفه صاحب(

8

سوره اسري * * داخل صفه صاحب 9

سوره اعراف * * اسپرهاي ایوان 

صفه صاحب

10

سوره آل عمران * * نماي خارجی 

صفه صاحب

11

سوره آل عمران * * نماي خارجی 

صفه استاد

12

هسوره توب * * ایوان درویش 13

سوره آل عمران * * ایوان شاگرد 14

سوره اسرا * * محراب صفه عمر 15

سوره دهر * * سردر شمالی 16

سوره ص * * سردر شمالی غربی 17

سوره الجن * * سردر جنوبی 18

  * *   19  محراب الجایتو
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  : وحدت درمعماري مسجد جامع عتیق

 داخلی با تحقیق وتفحص همه جانبه می توان در یافت که وحدت در مسجد جامع شامل وحدت در نماها وفضاهاي

   .در این باره می توان به موارد زیر اشاره کرد.است مسجد

تمامی نظم تجریدي .ی شودهنر اسالمی به یک معنا،هنري است تجریدي وعرفانی وجوهر آن در قرینه سازي متجلی م

هنرمند با کنار هم قرار دادن .این معماري قدسی،بازتابی است از محتواي عارفانه اي که بر پایه تفکر اسالمی بنا شده است

هم چون کالمات معرفتی واشکال هندسی،ترکیب هاي بسیار زیبایی،ایجاد کرده که هرکدام از آن ها تداعی شکل 

  .ونقشی جذاب است

ین نمونه تقارن را می توان در پالن مسجد جامع ونحوه قرارگیري عناصر ساختمانی در پیرامون حیاط مرکزي کلی تر-1

ایوان هاي چهار گانه مسجد در چهارجهت ودر مر کز اضالع چهار گانه حیاط که با تزیین هاي کاشی . مشاهده کرد

سازدر معماري  تقارن است که می توان آن را یکی از موارد وحدت . کاري با مقرنس هاي گوناگون پوشیده شده است

  .در پالن وفضاهاي شکل دهنده مسجدبه وضوح مشاهده نمود

       
  

تقارن در پالن وسردر ورودي مسجد جامع اصفهان:2تصویر
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اق در دیدي اجمالی می توان تکرار در ط.در بحث پیرامون توازن باید به بررسی ریتم وتواتر در بناي مسجد پرداخت 

نماها وستون بندي  هاي اطراف شبستان ها وپیرامون حیاط مرکزي را به عنوان شاخص ترین عامل ایجاد ریتم وآهنگ 

 در نگاهی دقیق تر می توان این ریتم را شامل نگاره هاي به کار رفته در کاشی کاري ها،آجرکاري هاي.قبول کرد

فخرمدین هاو نهاز ،ستون هار کاري هاي به کار رفته روي آج.موجود در کتیبه ها وریزه کاري هاي مقرنس ها دانست

با ایجاد سایه روشن ،یکنواختی نما را می شکند وحرکت وتعادل رادر مسجد ایجاد می ونخیرهاي ایجاد شده روي نما، 

  .کند

  تناسب

یک اثر هنري این عناصر در .ساختار شکل شناسانه هر اثر هنري براساس مجموعه اي از عناصر بصري شناخته می شود

تناسب از .ودر ارتباط با هم قرارمی گیرندهمان طور که در طبیعت وکائنات این نظم وارتباط به نحو احسن وجود دارد

اندازه گیري اشیاء نسبت به یکدیگر راتناسب یانسبت می <<.تناسب چیست.اصول اولیه ومهم هر اثر هنري است

. یت مقیاس انسانی یکی از اصول اولیه معماري اسالمی ایران استمردم واري ورعا)  1376،273آیت الهی،( >>گویند

که در مسجد به گونه اي به مقیاس به عنوان عنصر شاخص شهري وسیاسی توجه شده است،چرا که ابهت واالي مسجد 

عی ابهت همواره بانیان مسجد سعی براین داشتند تا به نو.نشانگر توجه سران وبزرگان حکومتی در طول تاریخ بوده است 

ازسوي دیگر پدیدار شدن مسجد در افق شهر،گم کردگان راهدایت .در ساخت بناي مسجد به نمایش بگذارند خود را

اما این ابهت وعظمت از مردم وار بودن مسجد نمی کاهدودر اقدامی ماهرانه با .می کند وآن ها را به منزل یقین می رساند

در مسجد .چه ها،وطاق نماها،مقیاس را در حد ابعاد انسانی تقلیل داده اند استفاده از کتیبه ها،سردرها،مقرنس ها،ستون

ابعاد کوچک این .بوده است جامع ،خوشنویسی وخط نویسی روي دیواربه خاطر تنظیم وتزیین بهتر راه روهاي ورودي

ازگزاران حس امنیت خطوط به کار رفته درکتیبه ها،باعث می شود ابعاد بنادر عین داشتن عظمت،رعب آور نباشد وبه نم

گویی .در سردر وروي مسجد،زنجیرآویزانی دیده می شود که سیماي آن چون نمادي از یک ترازواست .را القا کند

هم چنین ،زنجیر نمادپیوند هاي ارتباطی ،هماهنگی .عدالت را در بدو ورود به مسجد در گوش انسان زمزمه می کند 

ه معناي پیوند تمامی گروه ها وشرکت درفریضه گروهی چون نماز وجود زنجیردرورودي مسجد جامع،ب.وحدت است

  .جماعت است که نمازگزاران دست ها را به نشانه هم دلی ووحدت به هم زنجیر می کنند
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کاربرد نماد هاي عدالت در مسجد جامع:  3تصویر 

. به کمال مطلق و تقرب و توسل به اوست  یکی از عوامل عمده و بنیادي  نیاز دغدغه هاي انسان و اشتیاق براي رسیدن

و اصوال ادیان براي  دین نازل . می گویند )اهورامزدا)(خیهوه)(اهللا)(خدا(این امر  همان کمال بی نهایت است که در دین 

ایر وجود آمده اند که انسان را در راه رسیدن  تقرب و تشبه به خدا یاري رسانندودرهمه ادیان نمادهانشانه ها شع بهشده 

به .دنباش دا نزدیک شده و با او در ارتباط که ازطریق آنهاانسان می تواند به خ.کتب زمان هاواماکن مقدسی وجوددارند

که انسان می تواند به درگاه خدا راه یابد و حضور او ارتباط او را صمیمانه . عبارتی دیگر  از طریق این مقدسات است

را در این  قدس متبرك  همچون مساجد نقش عمده و موثري از هر امر  دیگرحس و تجربه کند و در این میان اماکن م

این مکانهاي  مقدس دروازه ورود به ملکوت . مورد توجه پیروان و مومنان به ادیان  قرار گرفته اند و.میان بازي می کنند

ود و گمشدي خود در این اماکن الهی و باند پرواز به سوي عالم باال می باشند و انسان هاي حیران و تشنه معنویت مقص

  .می جویند

  ایجاد شده توسط کتیبه هاي قرآنی معنويمنشا قداست و فضاي 

هنر اسالمی در حوزه معماري هندسه و فضاي متناسب با آن را در اجزا و عناصر تشکیل دهنده مسجد و نیز در تزئینات 

ي مکعب زیر آن در معماري اسالمی از طریق ایجاد پیوستگی میان گنبد و فضا. شکار می کندآآن از جمله مقرنسکاري 

گنبد عظیمی را وصف می کند  که از صدف سفیدي : در روایت معراج) ص(حضرت نبی  .مقرنس پیوند می خورد

از قرآن )بسم اهللا الرحمن الرحیم(ساخته شده و بر چهار پایه وبروي چهار کنج قرار گرفته و بر این چهار پایه ، چهار کالم 

  . را نوشته اندمجید 

معماران وهنرمندان مسجد جامع اصفهان با عشق وعالقه اي خاص عالوه بر نگارش ونماد پردازي معنا ومفهوم ذات 

تزیینات خطی عالوه بر زیباسازي . به طراحی اسماء مقدس به شکلی لطیف وزیبا در فضاهاي مسجد پرداخته اند.احدي

  .دانی مسجد،نقش موثري را ایفا نموده اندصوري فضا ،در باال بردن کیفیت روحانی ووح
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معنوي  از نقطه نظر ایجاد فضایی .اهمیت وکاربرد کتیبه هاي قرآنی دراماکن مذهبی علی الخصوص مسجد جامع اصفهان

در این بین،گروهی از .وکمک به توجه وتمرکز مومنین در عبادت ونیایش پروردگار برکسی پوشیده نیستوعرفانی 

فضاهاي این گونه اماکن را بامضامین درونی خودعطر آگین . ین دعایی هستند که در اهمیتی یکسانکتیبه ها با مضام

در ) ع(وائمه ) ص(مذهبی،استفاده از اسماء جالله خداوند پیامبر  بر اساس نگرش. معنویت ومضامین روحانی کرداه ند

  .ومحیط هاي مذهبی بروحدت معنوي وتقدس آن ها می افزاید مسجد

    

             قسمتی از محراب الجایتو مسجد جامع -5تصویر               بیت الشتاء مسجد جامع    کتیبه سردر  -4تصویر               

  تجسم توحیددر قالب شمسه

 شمسه در لغت به معناي خورشید است ووجه تسمعه آن به علت آن بوده که طرح یانمایی از خورشید راتجسم می بخشد

ین شمسه جایگاه مهمی را در هنر ایران به خود اختصاص داده ودر دوران هاي متمادي مورد توجه هنرمندان تجسم نماد

در قبل از اسالم .این نقش داراي مفاهیم نمادین فراوانی است وبیانی بیش ازیک نقش تزیینی دارد.قرار گرفته است

در هنر اسالمی شمسه از .زمین جاري می شده است خورشید، نماد روزنه اي بوده است که نور الوهیت از طریق آن بر

نقش خورشید الهام گرفته شده ودر اکثرهنرهاي تزیینی چه در آثار مذهبی،مثل تذهیب صفحه آغازین قرآن ،تزیین 

  .داخل وبیرون مساجد،بناهاي مذهبی ویا دیگر هنرها به فور مورد استفاده قرار گرفته است

ه اي وشمسه وار که جزء زیباترین وهندسی ترین فرم هاي هنري محسوب می شوند نیز به احتمال فراوران الگوهاي ستار

عرفان ومعنویت اسالمی شکل گرفته اند،چرا که بیشترین ارتباط را با مفاهیمی چون خداوند ،نور وآسمان  رتحت تاثی

  .دارند
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الهی وحقیقت نور خدا وذات احدیت  شمسه یا خورشید نیز در نزد عرفا ومتصوفه اسالمی نماد انوار حاصل از تجلیات

بسیاري از آثار خود مفهوم  و بدین لحاظ هنرمندان درمسجد جامع اصفهان.همچنین اشاره به وحدت نیز هم هست .است

  .کثرت در وحدت ووحدت در کثرت را با استفاده از این طرح بیان کرده اند

ان نوعی تاسی وتبعیت هنرمندان از پروردگار جهانیان نیز دیگر استفاده از نقوش مزبور در امر تزیین را می تو ياز سو

یعنی از آنجا که خداوند از ستارگان )) انا زینا السماء الدنیا بزینه الکواکب:((محسوب داشت زیرا خداوند می فرمایید

.یین بهره برداندبراي تزیین آسمان استفاده کرده هنرمندان تزیین کار نیز به تاسی از این سنت از نقوش ستاره اي در تز

اما در بعضی از منابع دیگر ،خورشید را نمادي از .خورشید را به عنوان نمادي از ذات الهی تجسم نموده اندبعضی از منابع 

   .سوره نساء به وضوح قابل درك است 147پیامبر اسالم ذکر کرده اند واین مطلب از ترجمه آیه 

  

                     

ان استفاده از تماثیل ا الهی در پیکره بناهایوان مسجد جامع اصف -7تصویر             در مسجد جامع  سه نقش شم -6تصویر 

  

  نتیجه گیري

فضاي که به محض ورود دلنگرانی .نه اي بارز وشاخص از معماري موفق واصیل ایرانی است ونم مسجد جامع اصفهان

تمامی این آرامش .رها از هرگونه تعلق خاطر  ی آالیش وهاي روزمره آدمی به آرامش تبدیل می شود،فضایی ساده وب
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که با همه دستوراتش آزادي ،نشاط وسعادت ابدي را  واطمینان خاطر در گروبه کارگیري اصول وتعلیمات دینی است

   .براي تمامی مخلوقات نوید می دهد

  .د قابل استخراج استبا توجه به بررسی هاي انجام شده در مسجد جامع،نتایجی به شرح زیر از متن مسج

ریتم به کار رفته در طاق نماهاي اطراف میان سرا نیز احساس حرکت در فضاراخلق می کند وچشمان بیینده را یه دنبال 

  .خود می کشاند همین ریتم باعث شکل گیري مقرنس ها شده است ودر نهایت به وحدت یکتاي بی همتا اشاره می کند

معماري مسجد جامع اصفهان بیانگر تمایالت مذهبی ونوع تفکر فرهنگی حاکم  خط به صورت نقش ومایه الینفک در

بدون حضور کتیبه ها در ابنیه مذهبی بخش اعظم هویت وجذابیت امروزي قابل .برجامعه هنرمندان وحامیان آن بوده است

  .درك نبوده وارزش هنري نداشته وفضاي معنوي برگرفته از کتیبه ها وجود نداشت

. به جز توصیف ظاهري ،نوعی بیان درونی ونمادین برگرفته از مفاهیم منتشر در خود را به نمایش می گذارند این تزیینات

می توان اصل دور وچرخش در تزیینات اسمارا،به نوعی طواف وتسبیح بر حول حضور همیشگی ومعنوي پروردگار 

بارز آن را در کتیبه هاي محراب الجایتو قابل  نمونه.این نوع تزیین،معناي از ازلیت وابدیت را می رساند.تشبیه کرد

اصل تمرکزومحوریت،اصل مساوات واصل تکرار وتداوم،اصل تشابه وتقارن که در طراحی فضاهاي .مشاهده است

واین اصول همه وهمه در پی ایجاد وحدتی الهی چه در کالبد .مسجد جامع وکتیبه هاي موجود در آن استفاده شده است

ایرانیان از دیر باز با احترام به معنویت واجتناب از مادي گرایی واعتقاد به تعالیم مذهبی .ات آن می باشندبنا وچه در تزیین

در طول تاریخ به ویژه دوران اسالمی با تالش وهمت استادکاران،معماران،هنرمندان وگاه حکمرانان که خواهان معنویت 

ه جاي گذاشته اند که مسجد جامع اصفهان را باید بدون هیچ وخداپرستی بوده اند،یادگارهاي با شکوهی در معماري ب

  .بر این مدعا دانست)  زنده ووحدت گرا(گونه شک وتردید شاهدي 

را با  براي برآورده کردن نیاز هاي عملکردي بنادر معماري معاصر می توان اصول به کار گرفته شده درمعماري اسالمی

کاربرد تمامی موارد سبب می شود که فضایی ساخته شده دست .استفاده کردامجددا در ساختمان هاي معاصر  ،تمهیداتی

انسان به محلی براي آسایش وآرامش،ومامنی براي خستگی ها تبدیل شوند وفشارهاي روانی ایجاد شده در شهرها تاحد 

  . زیادي کاهش یابد
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  منابع وماخذ

 ، 1377،چاپ اول ، تهران ،خط کوفی آصف فکرت ، محمد .  

بررسی شاخص هاي موثر در شکل گیري تعادل در معماري مسلمانان ،فصل نامه انیان،محمدرضا،معصومه امینیبم،

  مطالعاتی شهر ایرانی اسالمی،

رهیافت هاي در تبیین شاخص هاي معماري مسلمین،سازمان شهرداري ها ودهیاري هاي )1368(بمانیان محمدرضا،

  کشور،تهران

اصفهان ،ترجمه محمد علی موسوي فریدنی،چاپ اول ،انتشارات مانی،اصفهان،مسجد بزرگ )1388(گرابار،اولک.  

 مجموعه مقاالت همایش معماري مسجد،چاپ اول،انتشارات دانشگاه هنر،تهران)1378(دانشگاه هنر تهران،.  

جستجو در ژرف ساخت هاي معنوي معماري اسالمی :، حکمت معماري اسالمی)1383(مهدوي نژاد،محمد جواد

  . 57-19،66نرهاي زیبا،شماره ایران،ه

99نصرتی ،مسعود، کتیبه هاي قرآنی مسجد جامع اصفهان ،دوره جدید،شماره.  

 مجموعه مقاالت خوشنویسی:مکی نژاد،مهدي،گونه شناسی کتیبه هادر معماري مکتب اصفهان در  

 1377(ترجمه غالمحسین صدري افشار، انتشارات فرهنگان، تهران . "معماري ایران"پوپ، آرتور.(  

1384  (سروش دانش:تدوین غالم حسین معماریان،تهران"سبک شناسی معماري ایران"پیرنیا، محمد کریم .(  

پژوهشی مطالعات هنر اسالمی -فصلنامه علمی  

فصلنامه تحلیلی پژوهشی نگره  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

