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 به نام حق

 

 چکیده:
یکی از نوابغ کم نظیر عالم علم و حکمت و فقه که به جز آثار مکتوب و شاگردان بسیارش توفیق یافته تا علم مهندسی و 

 معماری را در تمدن صفوی و حرمهای معصومین به کار بگیرد شیخ االسالم بهایی است. 

اندیشه از دانشمندان و اندیشمندانی دانست که پیروی حکمت معرفت بوده اند دانست.  ردشاید بتوان ایشان را آخرین ف

اندیشه غالب در صفویه حکمت معرفت که در منابعی از آن به وحدت علم و عالم و معلوم یا وحدت عاقل و معقول یاد می شود 

بوده و در شکل گیری شهر اصفهان بعنوان پایتخت آنان و دیگر آثار شیخ بهایی و دیگر معماران آن عصر تاثیرات بسزایی 

قرن هنوز حیرت ناظرین را بر می  4بناها و محصوالت معماری و شهرسازی آن دوره بعد از گذشت گذاشته است تا جایی که 

 اخص در ملل مسلمان محسوب می شوند.انگیزد و از بناهای ش

با توجه به سوگیری های حکام صفوی در خصوص ترویج مذهب شیعه، یکی از فعالیتهای مهندسی شیخ بهایی در شهر مشهد 

بوده است که اقدام به توسعه حرم رضوی و صحن عتیق نموده است و این نوشتار بر آن است تا نوع نگرش وحدت معرفت را 

 ر مورد واکاوی قرار دهد تا تاثیرات این اندیشه را در شکل گیری آن بیابد.این صحن مطهدر 

 
 کلمات کلیدی:

 معماری صحن عتیق حرم رضوی ، چهارباغ؛ خ بهایی، وحدت معرفت، شی

 

 مقدمه

 
سال از عمرشان را در رده والت فقیه  11فقه و علوم طبیعی را و عرفان را در وجود خویش چنان آمیخته بودند که شیخ بهایی 

قرار گرفته اند و در مهندسی و علوم طبیعی به جایگاهی رسیده اند که نه تنها در ایران نام ایشان با روز معمار هم قرانی دارد 

شده بین علوم مختلف پیوستگی دیده می در مکتب اصفهانرا جلب نموده است. البته بلکه آثار ایشان تحسین دوست و بیگانه 

 شود.دیده میشیخ بهایی که در میان آنها  ها را در خود جمع کردهدوره اول بهترینو  است

هنرمند و معمار هم  ایشان.تجلی پیدا کرده است شیخ بهایی، اوج مکتب اصفهان است. هنر، علم و دین در شیخ بهایی دوره  

 1 .های روزگار خود بوده استگردد، جزء بهترینبزرگی بوده و هم در شعر، فقه، حکمت و بقیه علومی که به علوم دینی برمی

کشور داشت. جایگاه اجتماعی، اطالعات گسترده   شیخ بهایی در روزگار شاه عباس معروف، نقش سیاسی مهمی در اداره امور

ان های رایج زمان، و تخصص در علوم اسالمی، و زهد و ساده زیستی از وی چهره ای نمونه و بارز ساخته از جهان، آشنایی با زب

 2.بود

حاکم از آنجائیکه آثار باقیمانده از مکتب اصفهان و شیخ بهایی جزء آثار ماندگار معماری ایرانی محسوب می شوند بررسی تفکر 

. شیخ بهایی که معتقد به وحدت معرفت بوده است و مطلوبیت آنها را برمالسازد بر شکل گیری آنها شاید بتواند رموز ماندگاری

و عرفان سلوکی را سرلوحه ی حیات خویش قرار داده بوده است آثاری به جا گذاشته است که میتوان آنها را حاصل اندیشه و 

بهایی منتسب شده یکی اثر یعنی ، صحن عتیق ی که به شیخ لذا از میان آثار بسیار نوع نگاه اون به عالم هستی قلمداد کرد و 

حرم رضوی ، را برای یافتن نشانه های این اندیشه مورد مطالعه قرار می دهیم. در وحدت معرفت و یگانه دیدن همه هستی هر 

نی تر می پرداخته باشد ماندگار تر و آسماچه بنا به صفات ذات الهی نزدیکتر باشد و به قوانین موضوعه حاکم بر جهان بیشتر 

در حال حاضر عظیم ، که شاید بتوان گفت هشتم شیعیان امام رضا ع گردد. انتخاب صحن عتیق که از اجزای مرقد مطهر امام

 از همین روست. واقع است،ترین و زیباترین مرقد موجود در عالم شیعه باشد
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 ؟و چگونه می اندیشید که بود شیخ بهایی

 
 حرزی که تو را به حق رساند، علم است                            مالی که ز تو کس نستاند، علم است

 چیزی که تو را ز غم رهاند، علم است                                     جز علم طلب مکن تو اندر عالم

  شیخ بهایی

بهائی )زاده بهاءالدین محمد بن حسین عاملی معروف به شیخ  مناقب ایشان: گوشه ای از شناخت شیخ بهایی و

خورشیدی در اصفهان( حکیم، فقیه، عارف، منجم، ریاضیدان،  ۱۰۰۰شهریور  ۸خورشیدی در بعلبک، درگذشته  ۹۲۵اسفند  ۸

های فلسفه، منطق، هیئت و ریاضیات تبحر شاعر، ادیب، مورخ و دانشمند نامدار قرن دهم و یازدهم هجری؛ که در دانش

و در سیاست، حدیث، ریاضی، اخالق، نجوم، عرفان، فقه، مهندسی و هنر و فیزیک بر کتاب و رساله از ا ۹۵داشت. در حدود 

بوده نام وی در که مصادف با سال نجوم می ۲۰۰۹شناسی، یونسکو سال جای مانده است. به پاس خدمات وی به علم ستاره

 لیست مفاخر ایران ثبت گردید.

شود و در پی انتقال پایتخت از  االسالم اصفهانسالگی شیخ ۴۳از  شخصیت علمی و ادبی و اخالق و پارسای او باعث شد تا

را در دربار  االسالمی پایتخت صفویسالگی( منصب شیخ ۷۵سالگی تا آخر عمر ) ۵۳قمری(، از  ۱۰۰۶در ) به اصفهان قزوین

 3 .برعهده داشته باشد مقتدرترین شاه صفوی، شاه عباس بزرگ

شیخ بهایی در حرم رضوی واقع است که در محل منزل و مدرس ایشان در زمان اقامتشان مقبره ایشان در حال حاضر در رواق 

 در مشهد مقدس به طرز باشکوهی بنا گردیده است.

 خواند واز او اجازه روایت و ادبیات عرب و مقداری معقول و حدیث بود که نزد وی تفسیر اولین و مهمترین استاد بهائی، پدرش

شیخ  مال محمد باقر یزدی؛ مال علی قائنی؛ مالّ علی مُذَهّب؛ مالّ عبداهلل یزدی؛ :اند ازدیگر بهائی عبارتاستادان  .دریافت کرد

 4محمّد بن محمّدبن ابی اللّطیف مقدسی شافعی  محمود دهدار ؛(فرزند محقق کرکی)شیخ عبدالعالی کرکی احمد گچایی؛

، غرب و جنوب ایران توسط عثمانیها و پرتغالیها اشغال شده و که شرقای آغاز کرد برنامه توسعه خویش را در دورهشیخ بهایی 

نفر را در  4000وی ابتدا به تربیت دانشمندان بزرگی همت گماشت و حدود .ای به وجود آمده بودوضعیت بسیار آشفته

کرده و طرح آبادانی و های مختلف تربیت کرد، در این دوره بود که مالمحمدباقر مجلسی، میرداماد و مالصدرا ظهور رشته

کاروانسرا ساخته شد و در واقع با این اقدام شبکه راههای ایران تعریف  999توسعه کشورمان را تدارك دیدند. در این دوره 

 5.شد

   اند.تعداد کثیری از دانشوران نامی قرن یازدهم نزد وی تحصیل کرده

 .فیلسوف بنیانگذار حکمت متعالیهصدرالدین محمد بن ابراهیم شیرازی، معروف به مالصدرا،  .1

 مال محمد محسن بن مرتضی بن محمود فیض کاشانی .2

 معروف به رفیعا الدین محمدبن حیدر حسینی طباطبایی نائینیسیدمیرزا رفیع .3

 مالمراد تفرشی .4

 مالمحمدتقی بن مقصود علی مجلسی، معروف به مجلسی اول، .5

 6به محقق سبزواری، شیخ االسالم اصفهان مال محمدباقر بن محمد مؤمن خراسانی سبزواری، معروف .6
بهائی در شمار مؤلفان پر اثر در علوم مختلف است و آثار او که تمامًا موجز و بدون حشو و زواید است، مورد توجه دانشمندان 

 7پس از او قرار گرفته و بر شماری از آنها شروح و حواشی متعدّدی نگاشته شده است. 

معروفترین  . می ، مهمترین حوز  فعالیت علمی بهائی ، ریاضی و سسس معماری و مهندسی استگذشته از علوم و معارف اسال

اثر علمی و ریاضی او خالصة الحساب است که یک دور  ریاضیّات مقدماتی و متوسّط است و شروح بسیاری برآن نگاشته شده 

  8است

بهایی در رونق بخشیدن به شهر اصفهان ترین خدمات شیخمهارت وی در ریاضی و معماری و مهندسی معروف بوده و از مهم

یابی که با استفاده از ابزارهای آن زمان صورت پذیرفته هفت درجه صفهان است. این قبلها)امام)تعیین سمت قبله مسجد شاه 
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زاینده رود به محالت اصفهان و روستاهای مجاور رودخانه، ساخت گلخن  تقسیم آب.با جهت واقعی قبله اختالف دارد

همچنین طرح ریزی کاریز  شودبه او نسبت داده می اصفهانمعروف به حمام شیخ بهائی و طراحی منار جنبان  ای استهگرماب

اری مسجد شاه )امام( اصفهان و اصفهان است که به نام قنات زرین کمر، )یکی از بزرگترین کاریزهای ایران( و معم-نجف آباد

 9 .دهندرا به او نسبت می اممهندسی حصار نجف و شاخص تعیین اوقات شرعی )ساعت آفتابی در مغرب مسجد شاه ام

 

 اندیشه شیخ بهایی و عملکرد ایشان : 

فهم، بهترین خدمتگزار آنست که رازدار، بى آزار، کم هزینه، پرکار، کم گو، شاکر نعمت، خوش زبان، زود 

 10شیخ بهایی                                                                                .پاك چشم و بى اسراف باشد

شیخ بهایی  شیخ بهایی مردی بود که از تظاهر و فخر فروشی نفرت داشت و این خود انگیزه ای برای اشتهار خالص شیخ بود.

ین و مستشرقین ، نادر روزگار و یکی از مردان یگانه دانش و ادب ایران بود که پرورش یافته به تایید و تصدیق اکثر محقق

دانش و 11 .فرهنگ آن عصر این مرز و بوم و از بهترین نمایندگان معارف ایران در قرن دهم و یازدهم هجری قمری بوده است

های دینی گرفت و الدین، دانش و هنر را به خدمت آرمانءاو شیخ به هنر دو گوهر گرانبها هستند که با هم پیوند نزدیک دارند

که یکی از  "سالفة العصر"معروف به کبیر در کتاب  "سید علیخان مدنی. "12به راستی که نمونه شاخصی از هنر متعهد بود

خانه ای بزرگ و شیخ بهاءالدین بسیار بخشنده و با سخاوت بود.  :منابع مهم حوادث دوران صفویه است چنین نوشته است

عالی داشت که یتیمان، زنان بی پناه و نیازمندان بدان پناه می بردند. چه بسیار کودکان خردسال که در آن پایگاه محرومان 

 13 .شیر خوردند و چه بسیار مردم بی پناه که در سایه آن آرام گرفتند؛ و شیخ کمک های فراوان به مردم داشت

در  قدس سره الشریف کالم امام خمینیشان را از زبان بزرگان مطرح کنیم در ابتدا ن و تفکراتایشا به نظر می رسد بهتر باشد

 :تایید عملکرد شیخ بهایی خواندنی است

دیدند اند به یک سالطین با این که میاند از یک مقاماتی و متصل شدهها گذشت کردهبینیم که یک طایفه از علما اینمی 

اند به یک سالطین، و این ها متصل شدهرای ترویج دیانت و ترویج تشیع اسالمی و ترویج مذهب حق، اینمردم مخالفند، لکن ب

ها آخوند درباری نبودند. این اشتباهی است که بعضی اند خواهی نخواهی برای ترویج مذهب تشیع و اینسالطین را وادار کرده

ن بودند. اینها اغراض سیاسی داشتند، اغراض دینی داشتند. نباید یک کسی کنند. اطرافیان سالطین این آقایانویسندگان ما می

اند و ها روابط داشتهخورد که مثال مجلسی رحمه اهلل، محقق ثانی رحمه اهلل، شیخ بهایی رحمه اهلل با اینتا به گوشش می

برای جاه و عزت، و احتیاج داشتند به این که  اندکردند، خیال کنند که اینها ماندهشان میها، همراهیرفتند سراغ اینمی

ها گذشت کردند، یک مجاهده نفسانی ها نبوده در کار، آنها عنایتی بکنند. این حرفسلطان حسین و شاه عباس به آن

 14 «ها ترویج کنند.ت آنها، به دساند برای این که مذهب را به وسیله آنکرده

بندی عرفان به دو نوع علمی و سلوکی، عرفان یسنده عرفان اسالمی:با توجه به تقسیماسماعیل منصوری الریجانی محقق و نو

 15 .همان عرفان سلوکی بود در واقع همان عرفانی که اهل بیت )ع( نیز بر آن تأکید داشتند شیخ بهایی
 

آوازه بلند او در تسلط بر علوم و جایگاه عالمه امینی: شیخ االسالم، بهاء المله و الدین، استاد اساتید و مجتهدین، شهرت زیاد و 

رفیع او در دین و فضیلت، او را غنی از مدح و ثنا کرده است. هر کس او را می شناسد که می شناسد. اما آنکه او را نمی 

شناسد پس او فقیهی محقق، حکیمی متاله، عارفی چیره دست، نویسنده ای مبتکر، محققی پر تالش، ادیب و شاعر و متبحر 

 16 .ر همه فنون است. او یکی از نوابغ امت اسالمی و یگانه ی زیرکان است. مرد یگانه علم و دین استد
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به گزارش سیدحسن کرکی ، بهائی از دانشهایی که هیچکس از علمای عامّه و خاصّه قبل از او و در زمان او از آنها اطالع 

 18عجیبی را بدو نسبت دهندو همین سبب شده است که هر امر   17نداشتند، آگاهی داشته

شاید بهاءالدین آخرین چهره جهانی معرفت در اسالم بوده باشد که در شاخه های مختلف معرفت از  دکتر سید حسین نصر:

را که در اسالم پیوسته به وحدت معرفت عرفان و تصوف تا معماری و مهندسی دست داشته و مانند اسالف خویش ،اندیشه 

 19 .بند تحقق آن بوده در خود تجسم داده بودآن نظر داشته و در 

 اندیشه وحدت معرفت:

همانطور که تقسیم می شده است و  االهیات،  طبیعیات،  ریاضیات منطقیاتدر دوره شیخ بهایی به چهار بخش  فلسفه

اما چطور این امر  مشاهده می شود در کنار الهیات ریشه هندسه و ریاضیات و حتی همه علوم طبیعیه به فلسفه باز میگردد و

هدف همه علوم کیهانشناختی  ممکن است؟ این موضوع به تعریف و جایگاه فلسفه و جهان بینی در تعریف علوم بر میگردد.

 بیان وحدت همه وجود است.

 امام صادق ع : 

 اذا اردت العلم فاطلب اوال فی نفسک حقیقه العبودیه و اطلب العلم باستعماله و استفهم اهلل یفهمک 

هر گاه در پی دانش بودی، ابتدا جوهره بندگی را در جانت بجوی و با به کار بستن دانش آن را به دست آور 

 20و فهم را از خدا بطلب تا به تو بفهماند 

 149/ منیه المرید 1علم و حکمت جلد 
م قبلی است و درك هر با این حدیث منشاء همه علوم ذات الهی است و راه دست یابی به آن تزکیه و عمل کردن به علو

علم )معرفت( عین وجود است اما شدت علم بودنش به میزان پیراستگی اش از عدم است و اتصالش حقیقی منشاء الهی دارد . 

 .به سرچشمه الهی. وحدت معرفت را وحدت عاقل و معقول یا وحدت علم و عالم و معلوم هم می گویند

ابن سینا: هر کس خواستار دانشی کارآمد و نه تنها نظری است باید در آن سفر کند در داخل وجود او صورت درونی پیدا می 

حتی افالطون هم می گوید . 21کند و به اعتبار خود وی کیهانی می شود 

دانشهایی هم که گفتیم به یاری آنها می توان به هستی حقیقی نزدیک شد 

. د هندسه و دانشهای خویشاوند آن رویایی از هستی حقیقی می بینندمانن

بدون صعود به آغاز و اصل نخستین ،ما قادر به حل هیچ مسئله ای نخواهیم 

چون حقیقت واحد است تمام راههای کشف حقیقت به یک در واقع  22 بود.

 جا ختم می شوند 

 علم باید تو را ز تو بستاندعرفا می گویند : 

تنها هنرمندان و ادیبان، که حتّی علما و دانشمندان علوم طبیعی نیز بر پایة ارتباط خویش با خالق به فعالیتها و جست و ه ن

در واقع، هم استمداد از او می گرفته اند و هم همتشان بر صرف علم در راه او بوده  .جوهای علمی خویش می پرداخته اند

و دانش و حتّی اعمال روزمرّ  آنها جملگی بر مبانی معنوی و روحانی استوار بوده به این ترتیب است که هنر و علم  .است

 .23است

کشف 
و شهود

لاستدال

دریافت 
درست 
علمی

 دریاقت حقیقتطریق  :1 شکل
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بر اساس وحدت معرفت به دلیل آنکه هر علمی دستاورد ارتباط با خداوند است لذا هر که بیشتر می داند از هستی بیشتر 

 ه اند.. عالمه طباطبایی معرفت را کارخانه مجرد سازی تعبیر کرد24برخوردار است

و علم و مذهب  مسیر سیر و سلوك و درك و شهود باطنی هنرمندان و عابدان و عالمان و زاهدان و مبتکران از هم جدا نیست

و اخالق و هنر و زیبایی و ابداع از یک سرچشمه می جوشند و در هماهنگی و تعامل و تاثیر و وحدت به سر می برند و در 

عالم گیاهی  تقابل انسان ها و رشد و کمال فرهنگ  برادری و سالمت و درك و تفاهم مموجب صلح و  پیوندی عمیق و الیزال

ها ، تمدن ها و انسان ها خواهند شد......جدایی انداختن و متضاد شمردن علم و مذهب و اخالق و هنر و زیبایی ناشی از 

  25 گرایشات نفس بهیمی و متکبر و مذهبی انسان است.

معتقد است  «هل یستوی الذین یعلمون والذین الیعلمون انما تذکراولوااللباب»|}}متن قرآن ناد به آیهعالمه طباطبایی با است

که در آیه فوق علم داشتن و نداشتن هر دو مطلق آمده، ولی مراد از آن برحسب مفاد آیه، علم به خداست، چون علم به 

 26 . رساندرساند و به حقیقت معنای کلمه نافع است و نبود آن ضرر میخداست که آدمی را به کمال می

 از هرچه .باشد دل رنگ هم صورتشان دیده، عقل جهان از تهذیب و یافته مقدّس روح صفای شان معانى و صورت جواهر

 مذهب نزد باشد مستحسن الجرم باشد، ملکوت پایه نردبان چون ... استغراق برسند غایت به آن عشق در ببینند، مستحسنات

 27 - گردند مى مردم دیده و دل مقبول سو یک از حسن، اسباب داشتن با عشق ،آنان اهل

بسیاری، قرآن تکوین را مجزا و مکمل قرآن تدوین دانسته اند. آنها در سیمای هر مخلوقی ،حروف و کلمات و حکیمان مسلمان 

برگهای قرآن تکوین را می دیده اند ))آیات(( هم به آیات قرآن اطالق شده و هم به پدیده های طبیعت و رویدادهای درون 

 28  آدمیان

 و در اسالم و کتاب آسمانی شناخت هستی چون یک موضوع تحقیق علمی است و 

برای مثال ریشه الهی علم ریاضی که جزء مبانی علوم مهندسی و انسانها به شناخت هستی ترغیب و گاهی حتی امر شده اند.

 پلکانی از زمین به آسمان توصیف می شود .معماری و شهرسازی نیز هست 

به نفس و نخستین بخشی است که از عقل به نفس افاضه می شود. زبانی که از توحید و تنزیه سخن می  تائیدی است از عقل

 29گوید

 نمودارهای زیر تعابیری است که اخوان الصفاء ابعاد الهی علم ریاضیات را با آن شرح میدهد.

 

 

 

 

 

 
 

 

به این )خالق(  باز می یابد  یک در ریاضیات جایگاه واحد را در عالم هستی دارد و هر عددی هویت خود را در تناسب با واحد

 .اعداد را میتوان بر اساس عالم هستی معنا کرد نمونه ای از این گونه نگرش را در  تعریف اعداد زیر ببینیمطریق 

جهان 
تغییر

ریاضیات آسمان جهان 
محسوس

ریاضیات
جهان 
معقول

کمیتجربه/ تقسیم •

دت بازگشت کثرت به وح•
کیفیو کمال

وحدتکثرت•

واحداعداد•

 : رابط جهان محسوس و معقول3 شکل : پلکان آسمان2 شکل

 : جایگاه اعداد4 شکل
 : نسبت اعداد با واحد5 شکل

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  درجه( 9: )نوع هستند 9همه چیز از  

 نام 5طبیعت :  -5 صفت 4ماده اولی :  -4 صفت 3نفس :  -3 عقل : دو قوت -2 خالق یکتا -1

 30نوع  9مرکبات:  -9  مزاج 8عناصر :  -8 مدبر 7آسمان : -7 جهت 6جسم :  -6       

باور نکردنی است که ریاضیات و هندسه که به نوعی قوانین حاکم بر عالم ماده را بر عالم اشیاء و احجام و اعداد توصیف 

میکنند در وحدت معرفت خود پلکانی در نظر گرفته میشوند که باعث رشد و ترقی انسان می شود لذا نتنها با وحی منافات 

ارند بلکه با نگاهی الهی به آن میتوان راهبردهای عملی برای دیدن و ساختن جهانی در شان انسان وحدانی ایجاد کرد که ند

متناسب با طبیعت وجودی او باشد و او را در هماهنگی با عالم هستی قرار دهد و راهی باشد برای کمال روح او و امدادی به 

 تسهیل در دینداری اش 

ی بهائی تنها به مطالب خالصة الحساب محدود نبوده ، بلکه وی در حلّ مسائل فلسفی نیز از ریاضی بهره دیدگاههای ریاض

در حلّ مسائل فقهی نیز از ریاضی به نحو مطلوبی بهره جسته که نمونة آن تعیین حجم و وزن آب کُر و تعیین  . جسته است

از آثار تاریخی اصفهان نقش داشته در نهایت در کنار یک  وی که در طراحی و مباحث علمی بسیاری . نصاب در زکات است

تیم طراحی متشکل از معماران و هنرمندان و مهندسینی چون استاد علی اکبر بنای اصفهانی، استاد باقر بنا، محمد ابن استاد 

تقسیمات ،میدان نقش جهان ،مسجد امام :نظیری را خلق کند. از جملهحسین بنای اصفهانی و استاد نائینی توانست آثار بی

 31اب زاینده رود

 جایگاه وحدت در معماری و شهرسازی : 

 به نیز آن که است )رفتار و عمل یا فضای( فرهنگ ریشه ی و اصل تفکّر، و اندیشه فضای عنوان نبینی به جها که طور همان

 جهان بر حاکم اصول شناخت اسالمی « شهر»مبانی  شناخت در است؛ تمدّن ظهور و آثار شدن عامل پدیدار خود ی نوبه

تفکّر توحیدی باالخص در تعالیم اسالمی به ضرورت دارد. )توحیدی بینی جهان( است آن مروّج و مبلّغ که اسالم ای بینی

این نظر که جملگی موجودات به سمت غایتی در حرکت اند، که چیزی جز کمال و به  .استکمال عالم وجود گواهی می دهد

  32و زیبایی نیست در تمام آثار هنری و ادبی ایرانیان آشکار استتبع آن جمال 

مبانی مورد نظر،اصولی هستند که هر موضوعی در اسالم، باید از آنها متأثّر بوده و نهایتاً نیز با بهر ه گیری از آنها، پیروان اسالم 

اسالم  )یا مبانی( تعالیم اسالمی، اصلیترین بنیادبه این ترتیب، و با توجّه به مباحث مطرح در  .را به همان اصول برساند

، نه تنها همه ی آراء و رفتارها و آثار مسلمانان را جهت میدهد، که همه «توحید »در جامعه ی اسالمی، اصل  .است )توحید (

  33. ی آراء و رفتارها و آثار نیز باید به توحید منتهی شوند

ست و عامل هدایت، برای قابل فهم بشر شدن لباس کالم پوشیده است. و معماری و قرآن کریم به عنوان مخلوق الهی که نور ا

فارابی فیلسوف  شهرسازی وحدانی که بر گرفته از منابع الهی هستند تالش میکنند  لباسی دیگر برای این مفاهیم باشند.

که با کار استادانه وهنرمندانه در  بزرگ ایران می گوید معماری مبتنی بر علم الحیل است و حیل, مهارت, هنر و فنی است

 34 اشکال هندسی نشان داده می شود.

معماری بستری بوده است تا هنرهای دیگر چون نقاشی ،خطاطی ،معرق ، معقلی، خراطی و مشبک سازی و .....وهمچنین 

علومی چون رنگسازی )شیمی( و هندسه و علوم سازه ای و علم اپتیک محفلی برای رشد بیابند. و این به این معناست که 

تمدن اسالمی مستلزم پیشرفت و استعالی بسیاری از علوم و هنرها داشتن یک معماری پیشرفته و سرآمد که از شاخصه های 
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و به گونه ای میتوان گفت معماری محملی بوده است که کثرت هنرها به وحدتی دلنشین که شمایی از عالم  35 بوده است.

  .هستی و برگرفته از قوانین طبیعی بوده است بدل شود

سازندگان بناها سعی می نمودند این تصویر را در ساختمان خود نشان  ،مذهب تصویری مشخص از عالم هستی ارایه داده 

بسیاری از عناصر  .در معماری عالوه بر آنکه مساجد با جهت گیری شان به سمت کعبه به این مرکزگرایی اشاره دارند. 36دهند 

 )به آب )حوض یا مظهر قنات حیاط مساجد با اختصاص مرکز خویش  .آنها نیز به صورت واقعی نمایشگر این تفکّر هستند

ضمن آنکه عناصری چون گنبدها )و به ویژه فرمهای  .جلوه ای از اهمیت و مرکزیت پاکی و انسان کامل را متذکّر می شوند

مرکزی که با استفاده از فرمهای هندسی خاصی که مرکز  .تأکیدی وحدت گرایانه بر مرکز دارند )منقوش بر آنها هندسی خاص

در  شهرهای  37 .سوس هستند همچون دایره و مربع جان می گیرند، و انسان را به معانی آن متذکّر می گردندآنها مهم و مح

اسالمی نیز مرکزیت شهرها اغلب با مساجد بوده است و بازارها و آب انبارها و خانه ها، حمام ها و ..... مسلمین بر محوریت 

جامع شهر( که مظهر عبادت بوده اند و با عناصری چون مناره و گنبد مرتفع از ساختمانهای اطراف  مساجد)اغلب مساجد

 .متمایز می شده اند شکل می گرفته اند 

همینطور تواتر و تکرار اشکال)طاقها،قوسها و حجره ها و امثال آن( نمادی از مفهوم وحدت در کثرت محسوب میشوند. گفته 

واحدی چون گنبد در کلیه بناها از مسجد و عبادتگاه گرفته تا منزل، بازار،مدرسه و امثال آن به تسری میشود بکارگیری عنصر 

روح الهی در کلیه امور جاریه زندگی اشاره دارد و بدین معناست که زندگی و کسب و کار و تحصیل ماهیتا در راستای عبادت 

  38الهی معنا پیدا میکنند

 .را به خوبی می شناسد و در تنظیم شرایط محیطی از آن بهره می جوید آب و آتش و باد معمار مسلمان ایرانی خاك و 

مصالح و مواد را اسراف نمی کند و بهره گیری از طبیعت به تخریب طبیعت و محیط منجر نمی شود .او معانی نمادین عناصر 

ماری و ساختة او در تلفیق با طبیعت وحدتی بی طبیعی و لزوم ارتباط انسان با آن را به خوبی دریافته و به همین دلیل مع

  39وحدتی که هر جزء آن به اصول اساسی حیات اشاره دارند .نظیر را متجلّی می سازد

نگاه وحدانی و بکارگیری هندسه و علوم طبیعی در جای جای بناهای اسالمی علی الخصوص در دوره تاریخی مقارن با شیخ 

 م طبیعت و قوانین الهی در کتاب طبیعت و کالم اهلل مجید می باشدبهایی نشانگر این انطباق با عال

 بازسازی صحن عتیق در دوره صفوی توسط شیخ بهایی: 

، پیاده اصفهاناز پایتخت آن روز،  شاه عباس صفوی. ق که ه ۱۰۰۹در سال 

به مشهد رفت، مدتی در مشهد ماند و دستور داد که گنبد حرم، بار دیگر با 

و روکش طالیی پوشیده شود و این کار به دست  مسهایی از خشت

دیده گنبد  کتیبهانجام شد. بر پایه آن چه در  الدین محمود یزدیکمال

. ق به ه ۱۱۱۶. ق آغاز شده و در سال ه ۱۰۱۰شود، این کار در سال می

 علیرضا عباسیایرانی  خوشنویساست. متن کتیبه گنبد که اثر پایان رسیده

  است. نوشته شده خط ثلثبه  ایفیروزهمینه بر ز طالییاست، و با حروف 

به فرمان شاه عباس اقدامات و تحوالت دیگری نیز در قلمرو حرم  همچنین

ها، صورت گرفت ازجمله توسعه صحن عتیق، احداث ایوان شمالی و اتاق

ها، سردرها، و ایوانهای شرقی و غربی آن ایجاد رواق توحیدخانه و نیز غرفه

 دوره صفوی مجموعه حرم در6 شکل 40 گنبد اهلل وردیخان.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%AB%D9%84%D8%AB
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%AB%D9%84%D8%AB
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 در شهر مشهد در دوره صفویه :عمده فعالیتهای معماری و شهرسازی صورت گرفته 

 احداث و شکل گیری خیابان چهارباغ)باال خیابان، پایین خیابان( -1

 شکلگیری کامل صحن عتیق با استفاده از الگوی چهار ایوانی -2

 تقسیم بازار سراسری مشهد و قرار گرفتن آن در در ضلع شمالی جنوبی صحن عتیق -3

 41 گذراندن نهر باال خیابان از صحن عتیق -4

 

اگر بخواهیم اوج هنر ایرانی اسالمی را در فضای اما 

کشورمان تعریف کنیم باید به نمونه عینی و مصداق آن در 

بارگاه منور رضوی و اماکن متبرکه حرم امام هشتم)ع( 

اشاره کنیم که در جای جای این مکان مقدس اوج 

خورد. هنرنمایی هنرمندان مسلمان ایرانی به چشم می

دار هنرمندان اهل دلی م اما میراثزیبایی معماری در حر

چون شیخ بهایی ذوالفنون است که اولین سنگ بنای 

معماری ایرانی اسالمی را به صورت جدی در حرم امام 

 42 .ریزی کردرضا)ع( پایه

 بازشناسی صحن عتیق :

 هدف با که هستند هایی مکان های شبستان و صحن

 اطراف در زائر عبادت و زیارت برای نیاز مورد فضای تامین

 گیرد می شکل امامزادگان و شریف امامان مزار

عتیق یا کهنه معروف است و از   این صحن به صحن

های اماکن متبرکه قدیمی ترین و با شکوه ترین صحن 

آستان قدس رضوی به شمار می رود. مساحت صحن 

 .است  متر مربع 7515متر مربع و با غرفه ها  6600

 اساس و عتیق صحن جنوبی ضلع تیموریان، دوره اواخر در 

 و است شده هساخت بایقرا حسین سلطان عهد در طال ایوان

 .گردید تکمیل و احداث بهائی شیخ معماری با ظاهرا غربی و شرقی شمالی، اضالع کبیر، عباس شاه عهد در

 دارد قرار دوم طبقه در وحجره غرفه وچهل کوچک وایوان حجره وچهل صفه دوازده ایوان، چهار کهنه صحن در

ایوان شمالی )عباسی( و ایوان شرقی )نقاره خانه( که در چهار ضلع این صحن  -ایوان غربی)ساعت( -ایوان جنوبی )ایوان طال( 

 قرار دارند. مکانهای تاریخی موجود در صحن انقالب اسالمی عبارتند از:

 43 نقاره خانه، ذکرنقاره، سقاخانه نادری و پنجره فوالد. 

 : جایگاه صحن عتیق و رواقهای اطراف در حرم رضوی7 شکل
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این بنا در شمال حرم مطهر جای دارد و از ابنیه ی دوره ی صفوی می 

باشد. در ضلع جنوبی بنا ، پنجره فوالدی متصل به رواق توحید خانه و 

مقابل ضریح مطهر جا دارد و بسیاری از زائران دراین محل زیارت و کسب 

ار ایوان بزرگ و تاریخی به قرینه فیض می کنند در اضالع صحن چه

یکدیگر وجود دارند )اصل تقارن( . این ایوانها و سردرهای بزرگ به جز 

ایوان جنوبی از ورودی های اصلی صحن می باشند.... درطرفین هر ایوان نیز 

  44دو گذر گاه کوچک محل تردد زائران است

تعدادی رواق دور تا دور صحن قرار گرفته اند . گاهی در پشت این رواقها 

حجره هایی قرار دارد . رواق فضایی نیمه باز و پشت آن فضایی بسته است. 

 صحن نیز فضای باز است اما متفاوت از فضای باز بیرون از حرم.

دوره صفویه بقعه اصلی بیشتر  مزارها از جمله  مزار امام رضا در 

علیه السالم  نقاشی دیواری باشکوهی پیدا کرد  . نقاشی دیواری نیز 

همچون کاشی هفت رنگ راهی ساده و پر سرعت و در عین حال پر تنوع و 

جذاب است که برای تنوع بخشی به مزار بسیار جالب و در عین حال  

ات قبلی )کاشی معرق  یا گچبری های فاخر ( و یا بعدی نسبت به اقدام

)آینه کاری قاجاری ( بسیارکم هزینه تر است . این تزیینات امروزه زیر آینه 

کاری قاجاری پنهان شده و تنها بخشهایی از 

 45 آن قابل رویت است.

 

 

 

 

 

 : نمایی از ایوان جنوبی8 شکل

 سردر: گذرگاههای کوچک جنب 9 شکل

 : رواقهای اطراف صحن10 شکل

 برشی که نمای غربی را نمایش میدهد :12 شکل

 :خروجی ایوان شرقی11 شکل
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 :صحن عتیق بخشی از مزار علی ابن موسی الرضا )ع(

 صحن عتیق بخشی از یک زیارتگاه است پس برای یافتن مختصات اصلی آن باید ابتدا الزامات زیارتگاهها بررسی شود

امامان، همچون زیارت مستقیم آنها در زمان حیاتشان و یا زیارت خدا در در روایات متعددی از امامان نقل شده که زیارت قبر 

  46 عرش است.

صحن به عنوان فضایی محصور، تعریف شده و قابل ادراك، با شکل منظم هندسی خود بر تباین، میان فضایی کامالً سامان 

فضا نیز خود به عنوان نیروی سازمان دهنده در یافته، با فضای اطراف به منظور دستیابی به تعادل فضایی، تأکید دارد. این 

شبکه ارتباطی مزار عمل می کند و ضمن هدایت حرکت زائران، آن ها را در فضایی مقدس قرار می دهد. چنین ویژگی هایی 

ئر در است که حس پذیرا بودن در مزار را به زائر القا کرده و حضور وی را ارج می نهد. در عبور از سلسله مراتب فضایی، زا

مراتبی از زنجیره حس آگاهی و آشنایی و تعلق خاطر، دلبستگی، تعهد و وفاداری و در نهایت توسل به انسان کامل قرار می 

 گیرد و متناسب با آن  واکنش های رفتاری مناسب نشان می دهد.

ه امنیت و آرامش و نیاز به مالقات در راستای وجود این سلسله مراتب است که نیاز هایی چون نیاز به خلوت و تنهایی، نیاز ب 

با محبوب در سازماندهی فضایی کالبدی مزار ، تأمین شده و باعث ایجاد فضا هایی خوانا، قابل تصور و به یاد ماندنی می شود 

از حس آشنایی و آگاهی می رود و دلبستگی و تعلق خاطر نسبت به فضای  ره تجربه و ادراك در می آید، فراتکه به راحتی ب

عناصر کالبدی و صفاتی را متجلی می سازند که درك حقیقت را تا منزله درك انسان ها ساده و آسان می مزار بوجود می آورد.

مهمترین مظاهر تاثیر مقیاس را باید در  ورودی و فضای اصلی  نجا دعوت میکند.آنماید. چنین بنایی مخاطب را به ماندن در 

ایی است واسطه میان بیرون و درون.ورودی در بناهای مذهبی قسمتی است که تاثیر گنبد خانه و حیاط دانست. ورودی ،فض

زیادی در دید اول بر ذهن بیننده می گذارد. ساختمان هایی با ورودی بزرگ و بلند و رفیع بیشتر در مقابل دیدگان بیننده 

یقت ورودی چهره و معرف محتوا است و خودنمایی میکند که این از ویژگی های ساختمان هایی با جلوه جمالی است. در حق

 47 . د درونی را برای دیگران به نمایش می گذاردابعا

رعایت تناسبات انسانی، عالوه بر عظمت و زیبایی که به بنا می بخشد عطوفت و مهربانی را نیز افزایش می دهد. گویی در این 

و بنا به گونه ای پذیرای انسان بوده و برای جای دادن او ی خود و در جای خود نشسته است و فضا مزارها هر چیز به اندازه

 48 شکل گرفته اند.

از احکام نمادین و معناگرایانه فقه است. احکام فقهی مزار از دیدگاه فقهای شیعی نماز پشت سر امام )بعد تشبیهی و نمادین (

ر نهی های جدی نسبت به نماز در تمامی شیعی دستور نماز پشت سر امامان معصوم است. در حالیکه در مورد قبرهای دیگ

ذرعی را در اطراف قبور ضروری دانسته اند. ولی با این همه در نماز کنار  10ذرعی یا  5اطراف قبرها وارد شده است و حریم 

 49 قبر شهدا، امامان و اولیاء الهی از موارد توصیه شده است.

گروهی از آنها که به تعالیم و شرع منتسب هستند از ملزومات فضا می  در مزارها و اجزای آنها رعایت اصول باال علی الخصوص

باشند و نقض آنها نوعی تخطی از احکان شرعی محسوب می گردد. اما رعایت بعضی از قوانینی که ذکر شد باعث باالتر بردن 

الزام و اهتمام طراح و معمار برای کیفیت فضای عبادی و زیارتی شده و ماندگاری بنا در ذهن و تاریخ را بیشتر میکند و البته 

 رعایت همه آنها نشانگر تعهد و ارادت او به ساحت مقدس معصومین می باشد.
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شیوه اثرپذیری هر بنا از مبانی نظری سازنده آن که در اینجا به دلیل مزار امام معصوم بودن بنا مبانی نظری اسالمی و شیعی 

 در نظر گرفته شده است 

 :شیوه اثرپذیری بنا بر مبنای ماهیت و مبانی نظری اسالمی 1جدول 
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دعوت کنندگی عمومی و مهمان  ،بهره مندی زنان و مردان از عبادت همراه با حفظ حریم هارعایت اصولی چون 

 ،فضای تفکر و تمرکز انفسی، تمهید همسانی همه مردم و عدم تمایز طبقاتی ،تکامل معرفتی انسانها،تاثیرگذاری در پذیری

 . از مشخصات همه مزارهای در شیعه است که در این صحن رعایت شده است اصالت جهت قبله

 در خصوص مزارها ذکر شد قابل بررسی می باشد  در صحن عتیق همه آنچه در باال
 : بررسی مشخصات ذکر شده در صحن عتیق)صفوی(2جدول 

که در امتحان خیابانهای پردرخت چهار بهره برداری از حوض میانی و جویهای آب و  رابطه با طبیعت -1

 و چهارباغ باغ به صحن رسیده اند
 

 تزیینات -2
و طالکاری در آن به اوج رسیده است. کاشی نقاشی دیواری باشکوهی و آینه کاری 

 س های متنوع نیز در آن وجود داردکاری های نفیس، کتیبه ها و مقرن
 

 بکارگیری نشانه نماد آیه -3

به فراوانی از نماد و نشانه استفاده شده است. تزیینات فراوان آن  صحندر این 

 نمودی از این نماد ها و  نشانه ها می باشند.

  مناره و نقاره خانه و بسیاری عناصر نمادین

 مرکز گرایی و محور گرایی -4
صحن و ایوانهای سه گانه آن به چشم می خورد. مرکز گرایی هندسی در این 

 حوض میانی است مرکزیت کل صحن

 

 نقش فضای درون-5
حجره هایی که گاه گاه در رواقها وجود دارند فضاهای مختصر داخلی هستند اما 

 بطور کلی صحن یک فضای شهری درنظرگرفته شده است

 

 رعایت شده است صحنمقیاس کامال انسانی در این  صحنمقیاس موجود در  -6
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 صحنایجاد سلسله مراتب فضایی در  متنوع جهتوجود فضا های  سلسله مراتب فضایی -7

 

 در آن استفاده شده است. ،کاشی سنگمصالح فاخر از جمله طال  نوع مصالح بکار رفته -8

 

 
ارائه روشها و شیوه های مناسب برای درك مظاهر و تجلیات مفاهیم حسن و زیبایی در قالب معماری ، بر عهده معمار است . به طوریکه وی 

عالم مقدسات ،مفاهیم و غیب ، الهام شکلی می گیرد و با تجسیم جلوه های نمایان قدرت الهی بر روی زمین خاکی) طبیعت ( سعی در از 

  50 (آفرینش فضایی خیال انگیز و مملو از زیبایی های معقول دارد تا نمازگزار با دیدن این نشانه ها دیده بر دل نشاند و به نماز ایستد .
هر بنای معماری یا شهرسازی پس از آنکه پا به عرصه وجود نهاد بخشی از عالم هستی می گردد لذا نیاز است تا اصول و بایدها و نبایدهای 

 که ما و آنچه از ما صادر می گردد باید آیینه ای از خدایطبیعت و عالم ماده و فراماده را رعایت کند. این الزام از تفکر وحدانی ناشی میشود 

 تعالی و در مقام خلیفه اللهی در مسیر الهی باشیم. لذا مبانی خلق زیبایی شناسی الهی را در بنا بررسی می کنیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 صحندر زیبایی الهی   خلق روش و اهداف مبانی، رابطة نمودار -3جدول 

 
 مصادیق در بنا نمود معیارها در معماری تعریف مبانی و روشها

همراهی با عالم 

 وجود

 و به طبیعت توجه

 محیطی تعادلهای

 وحدتی طبیعت با تلفیق

 نظیر بی

 به کارگیری حوض میانی

 تزئیناتبهره گیری از نقوش طبیعی در 

 باغ 4و  ایوانی 4به کارگیری حیاط 

 هویت
اشیاء، هر چه به خدا 

 نزدیک تر هویت الهی تر

 محکمی و منطقی رابطة

فضا و سایر  و شکل بین

 پرهیز از پراکندگی در عناصر

 مرکز گرایی در سطح و ارتفاع

 : ورودی ایوان شرقی14 شکل

 : تصویری از چهار باغی که به جای حوض میانی به کار برده شده13 شکل
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 عادبهره گیری از تناسبات عالی در اب مختصات

 هدایت
 و کمال سمت به حرکت

 تعالی و رشد

رعایت سلسله مراتب 

دسترسی و هدایت چشم 

 به سمت باال

مقابل ایوان حوضی که تعیین مسیر با جویها به سمت مرکز و

 رفعت وجود امام معصوم است دهنده  اصلی و انعکاس

 وایوان جنوبی  تاکید برتنظیم صفوف نماز به سمت قبله)

 (عظمت و زیبایی آن

 گنبد و سردراستفاده از عناصری چون مناره و  

طبق آنچه در باالآمده است بنایی با هویت تر است و هویت زیبایی شناسانه 

آن معتبر تر است که به خدا نزدیک تر باشد اما برای یک بنا که یک شی 

بر اساس اندیشه وحدت است چگونه میتوان نزدیکی به خدا را متصور شد؟ 

همه موجودات عالم به نوعی باذات اقدس الهی در رابطه هستند و  معرفت

این مراتب تنها در ادراك ما موثر است و صورتهای متاثر از آن می باشند و 

مختلف در سطوح مختلف از یک حقیقت واحد هستند و نشان از پدید 

 دنیا در مخلوقاتش میان حقتعالى نظر منظور دیگر سوی از و آورنده دارند.

  51ذات آن صفات و اسما آینه بوده،

ماندگار تر می شود و  لذا هر مخلوقی هر چه به خالق شبیه تر شود الهی تر شده و به حقیقت منصوب و متصل می گردد

 هویت آن به اصل )آنچه در حقیقت باید باشد یعنی کمال ( نزدیک تر میشود

بررسی این شباهت ها مقدور نخواهد بود مگر آنکه صفات مترتب بر اشیاء و بناها هر چه میتوانند به صفات الهی نزدیک تر 

کر وحدت هنرصنعتی که کثرت همه علوم را به وحدتی کاربردی بدل میکند بر مبنای تف معماری و شهرسازی به عنوان شوند.

تمام طبیعت و متون الهی میتوانند  معرفت بی نیاز از تعالیم و قوانین مکتوب در منابع دینی یا مستتر در دفتر طبیعت نیست.

قوانینی را که کمال را برای هر موجود تعریف میکنند معرفی کنند و غایت کمال ذات الهی است لذا هر چه شبیه تر شدن و 

 .سمت کمال میل کردن می باشدمتصف شدن به صفات الهی به 

 

 

 

 

در 

قرآن 

میزان نزدیکی بنا به  برای تشخیص ین بنامیتوان یافت که ما انطباق آنها با ا صفات الهی را صفت از 100کریم و منابع دینی 

  می کنیم.صفات رحمانی بررسی 

 بر اساس اسماء الحسنی الهی ی صحنتحلیل زیبایی شناسانه  -4جدول 

 مصادیق در بنانمود معیارها  تعریف اسم 

 : مراتب وجود15 شکل

 : تصویر پانورامای صحن16 شکل
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 در معماری

1 

 سالم
آرامش بخش 

 و ایمن کننده
 بهره گیری از سر در ها و ایوانها  دعوت کنندگی

 
2 

 مصور
پر نقش و 

 رنگ بودن

به کارگیری 

 تزئینات

تزئینات متنوع کاشی و نقاشی و 

... 

 

3 

 تنوع عناصر بارء 
تنوع مصالح و 

 عناصر

گنبد، عناصری چون ایوان ، 

حوض و نقاره خانه ، پنجره فوالد 

 و...
 

4 

 مبین
ظهور و بروز 

کامل 

 داشتن

 خوانایی

تغییرات ارتفاعی در نقاطی از 

مجموعه که اتفاق خاص معماری 

رخ میدهد مانند به کاربردن 

گنبد باالی مرقد مطهر یا سردر 

 در مبادی ورودی

 

5 

 عالی
اصیل و با 

 ارزش بودن

بهره گیری از 

در  عناصر

 بهترین شکل

تناسب مصالح و کاربری ها و 

بهره گیری از عناصر به شکلی که 

در هماهنگی مطلوبی با یکدیگر 

هستند و به شکل مجموعه ای 

  منسجم و مطلوب دیده می شوند

6 

 بدیع
خالقیت و 

 نوآوری

تازگی و 

 جذابیت فضا

هر ایوان با طراحی و تزئینات در 

ویژه به کار رفته است بطور مثال 

در ایوان شرقی نقاره خانه و در 

  و.....ایوان شمالی مناره 

7 

 قدوس
بی عیب و 

 نقص بودن

زن و کمال توا

بخشیدن به 

 فضا

به نظر میرسد که معمار تمام 

تالش خود را برای ایجاد توازن 

انجام داده  پالن و نماهادر این 

 است
 

8 

 لطیف 
با مالحت و 

 ظریف بودن

رعایت زیبایی 

منظر متناسب 

 با زاویه دید 

علیرغم ابعاد عظیم بنا برای 

زائران در زوایای دید نزدیک 

تزئینات متناسب با زاویه دید آنها 

 تدارك دیده شده است 

 

9 

 باعث
برانگیزاننده 

 بودن

پویایی و دعوت 

 به حرکت

سردر های مرتفع و بکارگیری 

تعریف واضح جویهایی که 

مشخصا به حوض متنهی می 

  شوند

10 
 جالل

با شکوه 

 بودن
 تناسبات فاخر

این بنا از لحاظ تناسبات فاخر در 

 حد اعالی خود می باشد
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11 

 حی
زنده و پویا 

 بودن
 پویایی بنا

بهره گیری از آب در میان صحن 

و تاکید بر مسیر آن بر پویایی 

 است افزوده
 

12 

 عدل
متناسب 

 بودن

رعایت تناسبات 

 در بنا 

 تقارن

تقارن به کار رفته در صحن کامال 

 مشهود است

 
13 

 زیبایی جمال
هماهنگی 

 متناسب اجزا

زیبایی از مشخصات اصلی صحن 

عتیق می باشد که حاصل 

تناسبات بین همه عناصر به کار 

  رفته است

14 

 ایستایی قوی
استحکام و 

 حس تعادل

از به کارگیری فرمهای ناموزون و 

پالن مجموعه و قاب ورودیها 

 چهار ضلهی انتخاب شده است
 

15 

 کارایی نافع
کاربردی بودن 

 فضاها

رواقها که دور تا دور صحن را 

فراگرفته اند عالوه بر تعریف دور 

صحن مکان مناسبی برای خلوت 

 و دعا هستند

 

16 

 دانایی علیم
عدم ابهام 

 کاربری

بکارگیری تناسبات درست و 

مصالح تعریف شده در هر ایوان 

به وضوح کاربری هر ریز فضا را 

 مشخص میکند

 

    و صفات دیگر  
 نتیجه گیری :

حاصل میشود که نه تنها از لحاظ علمی و هنری و شیخ بهایی اندیشه ای که از آن حکیمی نادر چون  وحدت معرفت 

یافته است بلکه در بسیاری جهات به کمال رسیده، را شاید بتوان اندیشه کمال دانست فقهی و عملی در همه جهات رشد 

چرا که با بررسی آثار برجا مانده او که صحن عتیق به نمایندگی از آنها مورد واکاوی قرار گرفت ملزومات کمال همه در 

 دسترس بوده و حداقل نقصان را در مجموعه مشاهده می کنیم.

معرفت که البته الزمه آن خودسازی و تزکیه است گمشده ای باشد که بتواند هنر و دنیای امروز و به  شاید اندیشه وحدت

تبع آن معماری را از اینهمه آشفتگی ،ناهماهنگی و ناهنجاری رهایی بخشد و بناها را از بناهایی نابسامان و ناساز به 

 محلهایی برای آرامش و ارتقاء بشر تحویل کند

 52و نقش نگارین که نمود       یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد اینهمه عکس می

 حافظ

 منابع  و مواخذ

 ( سیر تحول حوزه فلسفی اصفهان از ابن سینا تا مالصدرا، تهران: مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، چاپ اول1391امامی جمعه، مهدی، ) -1

 و همراهان، حسین بستان نخعی 1گامی به سوی علم دینی  -2

 ویکیسدیا       و  43و    40 و  6و4و 3  
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 سیمایی از شیخ بهایی در آینه آثار نوشته محمد قصری -5

 ، انتشارات امیر کبیر71دین و دولت در عصر صفوی. چاپ دوم، مریم میر احمدی، ص -7
 .109ص _38شماره – 81بهمن -مجله گلبرگ -  سید حسین آل طه ) ایرانیکا -8

 ب(خالصة الحسا ،نیز، ذیل مادّه ؛ آقابزرگ طهرانی -9

 منابع اینترنتی-10

 سیمایی از شیخ بهایی در آینه آثار نوشته محمد قصری -11

 ، حسین بستان نخعی و همراهان1گامی به سوی علم دینی  -12

 منابع . رش شناخت مبانی نظری معماری قدسی و اسالمی محمد نقی زاده -13

 اینترنتیمنابع -14

 سیمایی از شیخ بهایی در آینه آثار نوشته محمد قصری -15

 گفتارهایی در علم دینی )بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق ع( ویراستار عطاءاهلل بیگدلی -16

 (58ـ 57، ص 7خوانساری ، ج -17

 ؛ نوری ، همانجا305ـ304، ص 3مدرّس تبریزی ، ج  -18

 149/ منیه المرید 1علم و حکمت جلد  -20

 وحدت معرفت،حضور وجود ان شاأاهلل رحمتی -21

 162نظم و راز محمود بینای مطلق ص -22

 1361ب و  1359الف،  1359سیدحسین نصر،  -23

 نسبت علم و دین حجت االسالم دکتر سوزن چی -24

 45/ عبدالحمید نقره کارص معماری هندسی در  –تعامل ادراکی انسان با ایده های فضایی -25

 نیاز به علم مقدس سید حسین نصر -26

 (15 ص ، 1383 شیرازی، -27

 (20)نیاز به علم مقدس سید حسین نصر/ مقدمه مترجم  -28

 اسالم ،علم ،مسلمانان و فناوری /گفتگوی دکتر سید حسین نصر و دکتر مظفر اقبال/ ترجمه سید امیر حسین اصغری -29

 علم و تمدن در اسالم نوشته دکتر سید حسین نصر -30

  (فقهاى نامدار شیعه، عقیقى بخشایشى) -31

 )ویژگیها و مبانی زیبایی هنر اسالمی ایران، نقی زاده ، محمد(-32

 (183 – 184 ،7 طباطبایی ب یتا، ج :)محمدحسین-33

 شهر اسالمی و روش بهره گیری از متون مقدس محمد نقی زاده  -34

  معماری اسالمی     استاد پیرنیا -35

 (1384 ، معماریان، 398) -36

 سبک شناسی        استاد پیرنیا -37-38
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 )ویژگیها و مبانی زیبایی هنر اسالمی ایران، نقی زاده ، محمد(-39

 مطالعات نمونه های موردی حرم و شهرسازی -41

 دکتر حسن بلخاری  معماری حرم امام رضا)ع( الگوی هنر ایرانی اسالمی -42

 (106: 1382)عالم زاده -44

 دانشنامه ی رضوی -45

 ( 125،  97) بحار ، ج -46

 مطالعات مزار، مهدی حمزه نژاد ، عطائی -47

 مطالعات مزار، مهدی حمزه نژاد ، عطائی -48

 مطالعات مزار، مهدی حمزه نژاد ، عطائی --49

 ساحت های حیات و مراتب هنر ، محمد نقی زاده و جدول برگرفته از   216-220، 1387نقره کار،  -50

 ». ( 41 ،ص 1370 فروزانفر، )51

 شیرازی دیوان حافظ -52

 به نقل از محمد باقر ابطحی 30یاد نامه عالمه مجلسی، ویژه نامه رسالت، ص 

 تعامل ادراکی انسان با ایده های فضایی هندسی در معماری عبدالحمید نقره کار

 های شیخ بهایی و مجلسی: گزارش، مقایسه و تحلیلاعتقادنامه

 تاملی در مبادی شهر اسالمی در متون تاریخی محمد نقی زاده 

 دین و علم ایان باربور

 بحار االنوار

، دکتر بهادر *ادهمالحظات فرهنگی در شکل دهی به نماهای شهری با تکیه بر ساختار نماهای شهری ایرانی در دوران اسالمی دکتر محمد نقی ز
 ***، مهندس اسالم کرمی**زمانی

 .142خراسان، علی شریعتی با تلخیص، ص   راهنمای 

 .282المه مجلسی، سید مصلح الدین مهدوی، ص ع

 کشکول شیخ بهایی
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