ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﯼ ﺷﯿﻌﯽ ﺩﺭ ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﻋﺼﺮ ﺻﻔﻮﯼ
ﭘﺪﯾﺪﺁﻭﺭﺩﻩ )ﻫﺎ(  :ﻣﺘﻮﻟﯽ ،ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ؛ﺣﺴﻦ ﺑﯿﮕﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ؛ﺣﺴﯿﻦ ﺁﺑﺎﺩﯼ ﻓﺮﺍﻫﺎﻧﯽ ،ﺷﺒﻨﻢ
ﺗﺎﺭﯾﺦ  ::ﭘﮋﻭﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺗﺸﯿﻊ  ::ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ  - 1396ﺷﻤﺎﺭﻩ ) 2ﻋﻠﻤﯽ-ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ(
ﺍﺯ  77ﺗﺎ 92
ﺁﺩﺭﺱ ﺛﺎﺑﺖ https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1310642 :
ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ  :ﺭﺳﻮﻝ ﺟﻌﻔﺮﯾﺎﻥ
ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ 26/07/1397 :

ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﯼ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺳﻼﻣﯽ )ﻧﻮﺭ( ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺍﺋﮥ ﻣﺠﻼﺕ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ،ﻣﺠﻮﺯ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﺠﻼﺕ ،ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺎﺱ
ﻫﻤﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﺩﯼ ﺑﺮﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻘﺎﻻﺕ ،ﻣﺠﻼﺕ ﻭ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ،ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ "ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻮﺭ" ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺍﯾﻦ ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺮ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻮﺷﺘﺎﺭ ﻭ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﺎﻏﺬﯼ ﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﻥ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻭ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮﺯ ﻻﺯﻡ ،ﺍﺯ
ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﺠﻼﺕ ﻭ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﯼ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺳﻼﻣﯽ )ﻧﻮﺭ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺗﺨﻠﻒ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﮕﺮﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﮐﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ
ﺻﻔﺤﻪ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﻣﺠﻼﺕ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﻮﺭ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.

ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﻣﺠﻼﺕ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﻮﺭ
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چكیده
با رسمی شدن مذهب تشیع در ایران عصر صفوی معماری نیز دوره جدیدی را آغاا نماود ا
بخشی ا آن برگرفت ا تعالیم و باورهای شایعی آن دوره باودد دوره صافوی آناری ت اپوهاای
معماری سنتی در ایران عصر اسالمی ا جهت سبک و نوآوری محساو مایشاود ا البتا
باورهای شیعی در رو گاران پیش ا صفوی نیز بر آن تاثییر نهااده باود و ایا تاثییرا با ودی
موجب گسترش ابنی اسالمی با اربری فرهنگی و مذهبی جدید گردیادد ایا نوشاتار در پای
بررسی نقش تشیع و باورهای شیعی در معماری عصر صافوی باا توجا با نشاان ها و عواما
نمادی آن استد سؤال اصلی پژوهش ای است اندیشا های شایعی ها ناوح تحاولی در
سبک و شیوههای معماری عصرصفوی بر جای گذاشت؟ در پاسخ باید گفات ا آناا ا هنار
ارتباط عمیقی با مذهب و سیاست دارد و ا طرفی باورها و اعتقادا حاا م در هار دورهای بار
هنر ایرگذار بوده است ،معماری ای عصر نیاز تحات تاثییر ایا عواما دارار داشات و در دوره
صفوی با نفوذ اندیش ها و تف را شیعی و رسمیت یافت مذهب تشیع در ایران ،شااهد تیییار
و تحول در سبک معماری و تزیی بناها با روی رد و درون مای هایی شیعی هستیمد
كلید واژهها
دوره صفوی ،معماری اسالمی ،باورهای شیعید
 .1دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اراکa.motevaly@gmail.com .
 .2استادیار گروه تاریخ دانشگاه اراک (نویسنده مسئول)mohaamad.beigi@gmail.com .
 .3کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسالمی دانشگاه اراکshabnam_frahani@yahoo.com .
دریافت 96/03/09 :پذیرش96/06/25 :
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مقدمه
GS

معماری هر دوره کمابیش معرف هویت مذهبی ،فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و یا حتیی
OR

MA

سیاسی آن عصر است .مذهب ،اقتصاد و سیاست رابطه تنگاتنگی با یکیدیگر دارنید و تیلیی
NO

آنها در هنر ساده ترین روش نمایش آن است .این مشخصه در معماری شیعی عصیر فییوی
بهخوبی نمودار است .مظاهر مذهب تشیع بههمراه سنت معماری ایرانی  -اسیالمی در هنیر
معماری این عصر پدیدار گشتهاست .هنر عصر فیوی در دوره شاهعباس اول با سیاستهای
سال اول ،شماره ،2
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فحیح مذهبی و اقتصادی او به شکوفایی بیشتری رسید و هنرمندان توانستند اوج توان هنیری
خویش را بهنمایش بگذارند و سبک و سیاق جدیدی با نام «سبک افییهانی» دراندازنید کیه
سرشار از نوآوری بود .البته برخی بیر ایین باورنید کیه سیبک افییهانی تحیولی شیگرف در
معماری ایران دوره اسالمی نبود و تقلید یا ادامه راه گذشتگان محسوب میشد و تنها از جهت
تزیینات با دوره قبل از فیوی تیاوت داشت .در ایین بیاره بایید گییت اگیر نیه ایین دوره در
ساختار و نارنوب بنا با معماری پیش از خود تیاوت اندکی داشت اما با رسمیشدن مذهب
تشیع و رشد ایدئولوژیهای مذهبی حاکم بر جامعه ،معماری نیز نگرشی متیاوت بیا گذشیته
پیدا کرد که بهخوبی در سبک معماری و نوع تزیینها تیلی داشت.
پژوهش حاضر در پی بررسی تأثیرات رشد مذهب شیعه در ایران عصر فیوی بر هنر و
معماری این دوره است و سؤال افلی آن است که تعالیم مذهبی تشیع در سیاخت بناهیای
این دوره خصوفا معماری دینی ،مانند مساجد و مقیابر نیه تیأثیری برجیای گذاشیت و
سرانیام پیامدها و خروجی این معماری در تاریخ ایران نیست
مروری بر معماری ایران پیش از صفوی

وضع جغرافیایی و آب و هوایی ایران بهگونهای بودهاست که از گذشتههای دور سیاخت
بنا امری ضروری محسوب میشد و از این جهت معماری در این سرزمین قیدمتی کهین و
شاید به اندازه تاریخ آن داشته باشد .از ابتدای تاریخ بشر تا کنون یکیی از دیییل توجیه بیه
معماری ،اییاد امنیت روحی و جسمی در برابر سوانح طبیعی و غییر طبیعیی بیرای فیرد و
جامعه بود و همواره توجه هنری به معماری در درجه بعدی اهمییت قیرار داشیتهاسیت .در
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ایران نیز پیش از اییاد حکومتهای مستقل ،ساختمانهایی موجود بودهاست که احتمیای
با هدف حیظ جان افراد ساخته می شدند و کمتر توجه هنری و زیباشناختی به آنها میشده
است .اما پس از شکلگیری تمدنهای عیالمیها ،مادها و هخامنشیان ،معماری نیز عیالوه
بر کاربردهای ساده از جمله ساخت خانه و کلبه های روستایی ،وسیلهای شد برای نمیایش
عظمت و شکوه این حکومتها و بر جلوههای هنری آن افزودهشد .خصوفیا هخامنشییان
بناهایی اییاد کردند که حتی با گذشت قرنهیا هنیوز از شیاهکارهای هنیر معمیاری بشیر
محسوب میشود .در کنار آنها ساخت بناهای مذهبی نیز همواره بر غنیای معمیاری اییران
میافزودهاست.
ایرانیان در طول تاریخ خود معماری را با مذهب و اعتقاد خویش قرین سیاخته بودنید
نمونه افیل آن زیگورات ها در دوره آغازین تاریخ این سرزمین بود .زیگیوراتهیا و سی س
مقابر شاهان هخامنشی اولین بناهای مذهبی ایران بودند که البته با روی کارآمدن سیلوکیان
روند توجه بدین سبک معماری با وقیهای بلند مواجه شد ،نراکه اشیکانیان در ایین حیطیه
شناسنامه قابل قبولی نداشتند البته ناگیته نماند که گنبد نخستین بار در دوره اشکانی ابداع
شد (پوپ )13 ،و بعدها در معماری اسالمی جایگاه مهمی یافت و شاید معماری طاقدار
عصر ساسانیان نیز شکل تکامل یافته ای از گنبد های دوره اشکانی باشید .بیا قیدرتگیری
ساسانیان معماری ایران هویت جدیدی به خیود گرفیت .سیاخت آتشیکده تنهیا نمونیهای
کونک از معماری مذهبی دوره ساسانی بود که البته می توان گیت این معماری شکل غنی
شده دوره هخامنشی بود (همانیا).
با ورود اسالم به ایران ،دین جدید همه نیز از جمله هنیر و معمیاری را تحیت الشیعاع
خود قرار داد و مظاهر یاد شده کمکم جلوهای جدید به خود گرفیت و مهمتیرین جیایی کیه
آداب و رسوم ،مراسم مذهبی ،روحیه ،اخالقیات ،اندیشه و عقییده نسیلها در آن انعکیاس
یافت ،معماری بود (ییاوری ،سییری در هنیر و معمیاری .)29 ،اسیالم و اییدیولوژیهیای
هنیرOو Nتمیامی زییر
اسالمی به تدریج در معمیاری ایین دوره ریشیه دوانییده و توانسیته Sبیه
AG
ORM
شاخه های آن رنگ و بویی دینی با معیارهای مورد قبول خود بدهد .البته نباید فراموش کیرد
که تا مدتها معماری عصر ساسانی تأثیرگذار ترین سبک معماری جهان اسالم خصوفیا
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در حوزه شرقی (محدوده سابق ام راطوری ایران پیش از اسالم) بودهاسیت .نمونیه بیارز آن
ساخت اولین کاخ های عصر عباسی در بغداد بود که منصور عباسی تصمیم داشت مصالح
GS
موادORآن را نیز با تخریب آثار برجای مانده کاخهای ساسانی بنیا نهید کیه گوییا بیه دلییل
و MA
NO

هزینهبر بودن از آن فرفنظر کرد (ابین طقطقیی 213 – 212 ،ابین فقییه 287،فیاحب
جواهر 21 ،سیادی 53 ،کریستین سن .)515 ،مساجد نیز به عنوان اولین نماد معماری
اسالمی تا حد زیادی الگوی ساختمانی خود را از ساسانیان اخذ کرده بود و سبک معماری
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ساسانی مشهور به «نهار طاق» در مساجد اسالمی تکامل یافت و نهار طاق مرکیزی بیه
طرف دیوار جنوبی (جهت قبله) تغییر مکان داد و به جیای آتشیگاه ،محرابیی سیاخته شید
(یاوری ،سیری در هنر و معماری .)119 ،روح غالب در ایین معمیاری همانیان اسیالمی
بود هرنند الگوهای خود را از ساسانیان اخذ نموده بود.
با تشکیل حکومت های مستقل در ایران سبکهای معماری دوره اسالمی به روند رو به
تکامل خود ادامه داد و در دوره میانه تاریخ ایران اسالمی یعنی عصیر سیلیوقی تیا ابتیدای
دوره فیوی نمونه هایی ارزنده از معماری ایرانی ی اسالمی بر جای ماند که رنیگ و لعیابی
دینی و عمدتا برگرفته از اسالم سنی داشتند و ایین سینت تیا ابتیدای دوره فییوی اسیتمرار
یافت .بناهایی مانند گنبد سلطانیه از عمارتهای عصر مغول (قاجار )330 ،و مسید کبود
تبریز که توسط بیگم همسر جهانشاه قراقویونلو ساخته شد (عیون الهی )12 ،نمونههایی از
این نوع معماری هستند.
معماری عصر صفوی و بررسی سبک اصفهانی

اولین اقدام مهم فیویان رسمی ساختن مذهب تشیع در ایران بیود کیه موجیب تحیول
مهمی در ادامه تاریخ سیاسی ،اقتصادی و مهمتر از همه فرهنگی این سرزمین شید .از ایین
جهت این دولت بین حکومت هیای تیاریخ اییران خصوفیا پییش از خیود متمیایز اسیت
(شایسته فر .)45 ،بدین طریق شاه اسیماعیل تیالش کیرد تیا در کنیار سیاختن جایگیاهی
باستانی به عنوان شاهنشاه برای خود و تأکید بر استقالل کامل از دولت زیادهخواه عثمانی،
هویت جدیدی برای تاریخ و فرهنگ ایران تعریف نماید.
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فیویان با تغییر در ساختار سیاسی ،نظامی ،اقتصادی و مذهبی در اییران بیه توسیعه و
پیشرفت مهمی در جهت اعتالی فرهنگی دست یافتند که در نهایت بیه بیایترین نقطیه در
هنر و بایخص در معماری دوره تاریخ اسالمی ایران نایل شدند .این اعیتال بیا وهیور شیاه
عباس اول تیلی بیشتری یافت و عصر زرین معماری فییوی بیه مرکزییت افییهان رقیم
خورد .این دوره از معماری اگرنه در ابیداع و نیوآوری سیاختار ویاهری بنیا تغیییر انیدکی
داشت ،اما می توان آن را دوره اعتالی آخرین نمایش معمیاری افییل اییران دوره اسیالمی
معرفی نمود ،زیرا بعد از فیویان معماری ایران نه تنها دیگر دوره شکوفایی و درخشش بیه
خود ندید بلکه آن میراث برجای مانده نیز بهتدریج فراموش شد.
سبک افیهانی آخرین سبک معماری ایران اسالمی است ،این سبک از زمان امییران قیره
قویونلو آغاز شد و در دوره فیویان رشد کرد و تا اواخر قاجار ادامه یافت .در عین حیال ایین
سبک تزیینیترین و میلل ترین سبک هنر معماری ایران به شمار می رفت .سادگی پالنهیا و
طرحها و بهره گیری از خشت کاشیهای بزرگ هیترنگ به جای کاشی معرق در تزیینیات،
از جمله ویژگیهای سبک افیهانی بود .پالن ها و طرحهای ساده در این شیوه اغلب شیامل
نهارگوش و شکل هندسی شکسته نند ضلعی بود .امروز بهترین و عیالی تیرین جلیوههیای
میموعههای سبک افیهانی ،در میدان نقش جهان افیهان قرار دارد (مشتاق.)285 ،
تجلی باورها و اعتقادات شیعی در معماری عصر صفوی

اعتقادات مذهبی شیعیان از برخی جهات با دیگر فرق اسالمی متمایز است .بیارزترین
تمایز شیعه با اهل سنت و سایر فرقه های اسالمی درموضیوع خالفیت اسیالمی و جایگیاه
خاص حضرت علی
علی

در جانشینی پیامبر اسالم

است .ذات تشیع بیا خالفیت امیام

پیوند نزدیکی دارد و تشیع ذاتا " اسالم علی" است و حضرت علیی

در تشییع

هم دلیل و هم پیشوای باطنی و هم پیشوای واهری بعد از حضرت محمید

اسیت .بیه

اعتقاد شیعیان حضرت محمد

عالوه بر قدرت نبوت و رسالت دارای نییروی هیدایت و

ارشاد معنوی و وییت نیز بودهاست و وییت از طرییق دختیرش فاطمیه
علی

بیه حضیرت

انتقال یافتهاست .آننه تشیع را از اهل سنت متمایز می سازد نظریه امامت اسیت
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که طبق آن قدرت و حیت معنوی که حضرت محمد

به امام علیی

افاضیه کیرده-

NOORMAGS

است در ائمه اطهار حیظ و ابقا شدهاست (اعوانی .)312 ،اخیتالف شییعه و سینی نییز در
افل یک اختالف فکری و علمی و تاریخی و بر سر فهم درست حقیقت اسالم بود که تمام
حرف شیعه این است که برای شناخت راستین و بیواسطه اسالم -یعنی قرآن و سنت -باید
از خاندان پیغمبر پیروی نمود و از علیی آموخیت و خالفیت علیی و رهبیری فرزنیدان او را
پذیرفت (شریعتی .)48،عالقه مسلمانان شیعه به ائمه اطهار و شوق و اشیتیاق در دییدار و
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وفال با امام دوازدهم به مذهب شیعه ویژگی خاص و شورانگیزی بخشیدهاسیت و آنیان را
برای رسیدن به مقصد خود و نیز بهشتی که آرزوی وففناشدنی آنهاست تشویق میکند.
حضرت علی

و سایر ائمه نقطه کمال فرهنگ و باور هنرمند شیعی اسیت .هنرمنید

شیعی با خلق اثر هنری اش آناه را که در درون و ذهن خیود دارد بیه نمیایش میی گیذارد.
معمار نیز از طریق اثر خویش هدف خود را عرضیه مییکنید .معمیار شییعی بیا توجیه بیه
اعتقادات و باورهای ق لبی خود تالش می کند فضایی را اییاد کند کیه در ذهین خیود آن را
بارور ساخته است .وی با توجه به شناختی که از دنیای بیرون و درون خود دارد بنایی را می
آفریند که بتواند در وجود مسلمان شیعی راه یابد و او را به تیکر و تعقل در محیط پیرامونش
وادار نماید.
معماری عصر فیو ی وارث دوره تکامل و شکوفایی معماری گذشته اییران بیود کیه بیا
رسمی شدن مذهب تشیع نگرش جدیدی به هنر معماری گشود .باورهای شیعی در جامعیه
عصر فیوی در حال وهور و بروز بود و هم در فضای درون و هم در فضای بییرون هنیر و
معماری دیده می شد .در ایین دوره بیا دو سیاختار و نگیرش در معمیاری روبیرو هسیتیم:
ساختار درونی و ساختار بیرونی .منظور از سیاختار بیرونیی ،فضیای فیزیکیی بنیا شیامل:
مصالح ،اندازه ،شکل ،قالب و ...است و منظور از ساختار درونی ترکیب نظمیافته فیورت
بیرونی همراه با افول ،عقاید و تعلقات درونی هنرمند و همانین حاکمیت موجود جامعه
است و با این که معماری فیوی بیشتر از هر نیزی ساختار درونی بنا را میدنظر داشیت و
از این طریق میکوشیدنقش و تأثیر پررنگتری را در ذهن مخاطیب ایییاد نمایید ،امیا در
ساخت بیرونی بنا نیز به پیشرفت های مهمی دست یافته بود .هنرمندان عصر فیوی تالش
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میکردند آرمانهای خود از زیبایی و شکوه را به تیلی درآوردند .نقیره کیار در ایین زمینیه
مینویسد« :بناهایی مانند کاخ هشتبهشت و مسید شیخ لطف الله عصیاره و نکییدهای
از دیدگاه مردم است ،آرزوهای نهیتهای که در ناخودآگاه جمعی مردم در مورد معبد و خانه
به دست هنرمندان عینیت پیدا کرد» (نقره کار.)456 ،
معماری فیوی را باید معماری قدسی معرفیی کیرد کیه در آن نقیوش هندسیی بسییار
هوشمندانه به کار رفته و این ویژگی در مسید شییخ لطیف اللیه و مسیید شیاه بیه نشیم
می خورد .این نقوش اگرنه درساختار بیرونی بنا به کار رفته اند اما در واقع معرف سیاختار
درونی آن هستند (نصر .) 50 ،در تزیینات بناهای فیوی اعداد نهار و هشیت در اشیکال
مختلف و به فورت نماد ،نشانه ،استعاره ،تصویر و ...بهکار رفتیه اسیت .شیکل هندسیی
هم تراز با عدد نهار شکل مربع است که بر پایه دییدگاه اندیشیمندان یکیی از ایسیتاترین و
پایدارترین اشکال هندسی محسیوب میشیود .گیویی حیامالن عیرش الهیی را نهیار تین
دانستهاند که همتراز با ارکان کعبه نیز میباشند .البته این حامالن بر پایه آیات قیرآن هشیت
نیرند نهار نیرAGSازRMاولینهیا یعنیی حضیرت نیوح
موسی

O

NO

و حضرت عیسی

حضرت علی

 ،امام حسن

 ،حضیرت ابیراهیم

 ،حضیرت

بههمراه نهارنیر از آخرینها یعنی حضرت محمد
و امام حسین

،

که همگی حامالن عرش علم و دیین

الهی هستند که به موازات عرش ملک الهی می روند (نقره کار .)466،قیرآن کیریم نییز در
این زمینه آیاتی آوردهاست ،از جمله«" :و الملک علی ارجائها و یحمل عرش ربیک فیوقهم
یومیذ ثمانیه» و فرشتگان در پیرامون آن ایستاده عرش پروردگارت را در آن روز هشت نییر
حمل میکنند (الحاقه :آیه  .)17همین گونه افطالحاتی مانند "هشیت فرشیته ،هشیت در
بهشت ،و در کنار آن شمسه هشتبر فضای هشت گوش و قاعده هشتوجهی گنبید  -کیه
کنایه از کرسی الهی و عالم فرشتگان است و نیز قاعده مربع یا نهارگوشه کیه نمیاد جهیان
جسمانی زمین است دیلت دارد و از این قاعده پیروی مینمایند (نصر .)52 ،کاخ هشیت
بهشت نمونهای بارز از اعتقادات و باورهای یک جامعه شیعیمیذهب اسیت بهشیتی ،کیه
رسیدن به آن آرزوی هر مؤمنی است و اندیشیدن به آن و همانین محقق ساختن بهشتی در
زمین شبیه به آننه در سر میپرورانند حسی معنوی است که در این دوره متبلور میشود.
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مقرنس نیز بهعنوان یکی از عنافر تزیینی بناها در معماریهایی هماون مسید شیاه و
مسید شیخ لطف الله کاربرد فراوانی دارد .این عنصر از افیول ریاضیی و سیسیتم اعیداد
پیروی میکند .مقرنس به آننه به شکل نردبان و پله پله ساخته شده باشد گیته میشود که
به فورت آویزههای قندیل ساخته میشود (مشتاق .)260 ،مقرنس برجستهتیرین ،رازآمییز
ترین و پرشکوه ترین تزیین محراب است .به بیانی مقرنس تمثیلیی از فیضیان نیور در عیالم
مخلوق خداوند است که نون نلاراغی بر سر جان نمازگزاران معنا و معنویت میگستراند
AGS
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NOORM
تیلیی نیور در
(بلخاری قهی .)370 :1388 ،همانین مقرنس یکی از عوامل انعکیاس و

بناهای این دوره محسوب میگردد .نور نیز عاملی مهم در تحقق بخشییدن بیه آرمیانهیای

معمار شیعی است .غزالی در کتاب مشکاة االنوار درباره نمادهای مذهبی نور تأمل کیرده-
است .وی هیتادهزار پرده روشنایی را توفیف میکند که مؤمن را از خدا که نور است جدا
می کند .از آنیا که نراغ های مسیید نیور یکیدیگر را مینعکس مییکردنید بیا اسیتیاده از
نراغهای انبوه و طال کاریشده مسید اثرات خیرهکنندهای اییاد میکنید (اییروین.)92 ،
نکته ای که در اینیا حائزاهمیت است ارتباط نزدیکی است که نقش نور و رنگ در معماری
فیوی در کنار هم اییا میکنند و در نهایت موجب وحیدت مییشیوند .رنیگهیا جیدا از
ویژگیهایی که هر یک به خودی خود دارند از تابش نور حافل میی شیوند و نمیاد تیلیی
وحدت در کثرت است .هنرمندی که بخواهد اندیشه وحیدت وجیود را نمیودار سیازد سیه
وسیله در اختیار دارد :یکی هندسه که وحدت را در نظم فضایی جلوهگر میی سیازد دیگیر
ریتم که وحدت را در نظم دنیوی و نیز غیر مستقیم در فضا نمودار میسازد و سوم نور که در
ذات خود دیدنی نیست و سرشت آن با تقسیمات آن به رنگها دگرگونی و افزایش و کیاهش
آن به درجات میان نور و تاریکی کاستی نمی پذیرد (بلخاری قهی.)361 ،
میهوم نور در دو فرهنگ اسالمی و زرتشتی بهفورت مشابه بهکار رفتهاسیت .در اوستاا
«فر» نیرویی است که از سوی خداوند به فورت شعاعهای نیور و بیه خواسیت او باعی
نیرومند شدن دارندگانش می شود و در فرهنگ اسالمی «هاله» نوری سیت کیه در اطیراف
فورت اولیا قراردارد .اما این هاله نورانی تنها خاص تصویر اولیا نبیود بلکیه تصیویرگری
نقوش هندسی انتزاعی نیز به فورت "شمسه" متیلی میگردید .شمسه نوعی طرح شبیه به
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ستاره یا خورشید و نزدیک به دایره که در هنرهای تزیینی مثل کاشیکاری بهکار مییرفیت.
سقف مسید شیخ لطف الله و نقطه مرکزی تمامی تزیینات مقرنسها نمونه بارز این طرح
است (همان .)382 ،مسید شیخ لطف الله نمونه ای برجسته از کاربرد نیور در معمیاری
شیعی و گنبد آن میعادگاه رنگ و نور است .در ساقه گنبد در فوافل منظم پنیرههایی تعبیه
شده و در آنها یک جیت شبکه کار گذاشتهاند ،یکی داخلی و دیگری خیارجی کیه هرییک
شامل نقشهای اسلیمی برجستهای است که در آنها فضاهای پر و خیالی متناسیب وجیود
دارد ننانکه نور هنگام تابش دنار شکستگی شده ،در طول لبههای کاشیی آبیی رنیگ از
فافی می گذرد .به این ترتیب نور تصییهشده بر سطح شیاف دیوار و گنبید بیازمییتابید و
زیبایی غیرزمینی را نمایان می سازد .پوپ درباره این بنا بیان می کنید کیه هیی کیس قیادر
نیست با حالتی هوشیار یا متیکر وارد شود بی آنکه تکان و احساسی ناشیی از رسییدن بیه
حضور وی دست ندهد (پوپ .)219 ،ساخت بنا بیه گونیهای اسیت کیه در هنگیام طلیوع
خورشید ،نور بر روی سوره الشمس ،نوشتهشده در گنبد این مسید می افتد و هنگام غروب
نور بر روی بخش غربی که سوره اللیل حك شده میافتد و آیههای سوره اللیل روشن میی-
شود .این تیلی آغاز نور با آغاز روز و پایان تابش نور با آغاز شب است.
همان طور که بیان شد نیور در کنیار رنیگ ویاهر میشیود .رنیگ عنصیری نمیادین بیا
کاربردهای فراوان است کیه از میوارد اسیتیاده آن در کاشیی هییترنیگ مییباشید و دوره
ش کوفایی و اوج استیاده از آن در عصر فیوی است .بهترین نمونه استیاده از این کاشیهیا
در مسید شاه میباشد که موضوع آن متأثر از نقاشی های همین دوره است (یاوری ،تیلی
و نشیانه عالقیه و ارادت خالصیانه
NOOR

که این رنگ نشانه سیادت فرزنیدان حضیرت علیی

MAGS

نور در هنرهای سنتی ایران .)138 ،از رنگهای مورد استیاده در این نوع ،کاشی سبز است
هنرمند شیعی به ایشان می باشد .همانین رنگهیای یجیوردی و فییروزه ای  -کیه دیگیر
رنگهای این نوع کاشی است -از رنگهای عالم مثال محسیوب میی شیود کیه حکومیت
شیعی فیوی به آن اعتقاد دارد.
در مسید شاه عالوه بر استیاده از کاشی هیترنگ ،شاهکار دیگری نییز وجیود دارد و
آن جلوخان ورودی مسید است .این جلوخان رو بیه شیمال اسیت .فیرد از جلوخیان وارد
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دهلیزی مدور می شود که هی جهتی ندارد .دهلیز رو به طاق بلند ایوان شمالی باز میشود
و از عمق تاریک آن انسان ناگهان حیاط روشن از آفتاب را میبیند (پوپ .)210،این حرکت
نشانه ای برای گذر از ولمت و رسیدن به نور و روشنایی است کیه نمیاد مهیدویت و پاییان
نیکوی جهان در دیدگاه شیعی است .شاردن نیز در وفف منارههای این مسید مییگویید:
"دو مناره بلند در دو طرف سر در مسید ساخته شدهاست ،از در که داخیل شیویم فضیایی
ا ست که سنگابی دارد و آب نوشیدنی در آن ریخته و رهگذران تشنه را سیراب می کند ،زیرا
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در ممالکی که جز آب نیز دیگری نمیآشامند یکی از خیرات سیراب کردن تشنگان است"
(شاردن .) 65،این نیز احتمای نمادی از سقاخانه های دوره فیوی است که به یاد تشینگی
امام حسین

و یارانش در کربال ساخته شده بود و این سیاح مشهور فرانسوی نتوانستهبود

پی به اهمیت و جایگیاه میذهبی آن ببیرد و آن را از جهیت حرمیت شیراب نیزد مسیلمانان
نگریستهاست که دلیل قرار دادن آب را عدم وجود نیز دیگیری بیرای نوشییدن مییپنیدارد.
ّ
ننین است که ساخت سقاخانهها در آرامگاههای مذهبی نیز جایگاه مهمیی داشیتهاسیت،
ّ
زیرا از نگاه شیعیان «نخستین سقا در تاریخ  ...حضرت علی ابن ابیی طالیب اسیت ...کیه
فردای قیامت نیز ساقی حوض کوثر خواهد بود و در فیحرای محشیر ،تشینگان را سییراب
خواهد کرد .دوم عباس بن علی

خواهد بود که در روز عاشورا در فحرای کیربال عیزم

خود را جزم کرد تا تشنگان اهل بیت را سیراب کند ...پس هر کس به عشق شهیدان کیربال،
ُ
به متابعت عباس بن علی سقایی کند ،اجری اخروی نصییب او میشیود» (عنافیری،
ّ
 .)132به همین سبب «آب سقاخانه آب معمولی نیسیت ،بلکیه عنصیری اسیت مقیدس،
ّ
شیای دردهای جسمانی و آرامبخش روحهیای پریشیان» (همانییا) .آب سیقاخانه نشیانه
ّ
مظلومیت امام حسین و نماد جهاد و شیهادت کیه هنرمنید شییعه
ایمان است ،یاد آور
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تالش کردهاست تمامی این میاهیم و نمادها را در تزیین آنها بروز دهد.
وحدت و کثرت نیز دیگر عنصر متیلی در این معماری می باشید کیه همیه دیگیر عنافیر
هماون رنگ ،نور ،حساب و ریاضی و ...در آن نهاده شدهاست .مسید بهعنوان خانه خدا نماد
و نمونه تحقق این افل است .در شالوده بنا همه مصالح و عنافر در کنار هم جمع می شوند تا
به یک نقطه برسند و آن نقطه وحدت بخش «هدف» است کیه در معمیاری شییعی و اسیالمی
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افل محسوب می شود .وحدت تنها در سایه هدفداری یک سامانه از میموعه سامانه بیه نیام
ابر سامانه معنا پیدا میکند .هنگامی که همه اجزا اثر یکدیگر را خنثی نکننید وحیدت خواسیته-
شده پدیدار میگردد (نقره کار .)601،این افل بنیادی در بناهای فیوی بیه وضیوح بیه نشیم
میخورد .در بناهای مذهبی فیوی گنبد نقطه اوج وحدت است و در همین نقطیه از فضاسیت
که انسان بهفورت ناخودآگاه حضور خداوند را احساس میکند و حیالتی روحیانی مییگییرد.
حوضها ،دیوارهها ،ستونها ،تزیینیات ،کاشییکیاری ،خوشنویسیی و ...هیر ییک نقشیی ایییا
میکنند برای نمایش وحدت .به عبارتی وحدت در باور و اندیشه های حکومت شییعی میذهب
فیوی دیده میشود .این را با مقایسه گنبد های عصر اسالمی با قبل از اسالم می تیوان فهمیید،
زیرا گنبدهای پیش از اسالمی عمیدتا میدور و بیه دور از نمیاد وحیدانیت بودنید امیا گنبیدهای
مساجد اسالمی از حالت دورانی به سوی یگانگی و وحدانیت رفته بودند.
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این نماد وحدانیت در تصاویر فوق به خوبی دیده میشود.
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کتیبه ها نیز حوزه دیگری از نمادگرایی و تزیینات معماری شیعی این عصر محسوب می
شود .تأثیرگذاری کتیبهها که ترکیبی از نوشته ا ،بافتها و رنگ آمییزیهیای زیباسیت قابیل
تأمل است ،زیرا بعد متیاوت دیگری نیز در آن نهیتهاست و به شکلی پنهان عمل میکنید و
آن معنای درونی است که به دورههای بعد تاریخ منتقل میشود (هیلن برند .)57 ،کتیبه ها
عامل مهمی در جهت تحقق اهداف و باورهیای شییعی بیود .اسیتیاده فیراوان از اسیامی و
دعاهای خاص شیعیان که در بناهای عصر فیوی به نشم می خورد نمونه این تأثیرگذاری
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بود در مسید شاه طرحی از کلمه "هو" به خط کوفی و بهفورت کاشیهای لعابدار وجود
دارد که این کلمه نشان معنویت عرفانی نهیتیه در میذهب تشییع اسیت .همانیین ترکییب
نامهای مبارک الله ،محمد

و علی

در ایوان این مسید قابل مشاهد است (شایسیته

فر .)22 ،در کنار آنها برخی آیات قرآنی نیز حک شدهاست که بهطور مشخص بر اعتقادات
شیعی دیلت دارند (همانیا )92 ،بنابراین میتیوان گییت معمیار شییعی بیا کتیبیههیای
برافراشته در بنا مخاطب را با اعتقادات و ایمان قلبی خود آشنا میسازد و او را برای حضیور
در مکانی با تار و پود شیعی آماده میکند.
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در میان بناهای مذهبی در ایین دوره امیامزادههیا نییز اهمییت بسییاری دارنید ،در ایین
امامزادهها کتیبههای قرآنی با موضوعات مختلف بهکار گرفته شیدهانید کیه مهمتیرین آنهیا
عباراتی درباره حضرت محمد

 ،امام علی

و دیگر امامان بهویژه امیام حسیین

شهید کربال میباشد و در همین دوره است که واقعه عاشورا نمایش داده میشود (شایسیته
فر ) 22 ،کلمه شهادتین و "علی ولی الله" نیز از جمله عبارات پرکاربردی است که واهرا بیا
هدف ترویج فرهنگ شیعی طراحی میشدند .همانین ادعیهای با درونماییههیایی شییعی
هماون دعای " ناد علیا" که در مقبره ها استیاده شدهاست نمیتوانید نییزی جیز ارادت و
عشق به علی

باشد.

از بناهای مذهبی که بگذریم برخی بناهای دیگر عصر فیوی نیز به فورت نمیادین و
همراه با نشانهها و درونمایههای شیعی شکل گرفتهاند .برای مثال پل خواجو که ساختار آن
طوری است که از پایین به بای به گونهای منطقی از سنگینی به سبکی میرسد و پاییه هیای
سنگی و پایدار در آب ،پل را در برابر جریان آب استوار میسازد ،س س پایههیای آجیری و
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قوسهای آجری و در بای قوسها کونکتر و جرزها نازکتر قرار گرفتهاند (نقره کار)369 ،
و سلسله مراتب کالبدی سکوهای سنگی ،س س جرزهای آجری و بعید دیوارهیا و رواقهیا
دارای هماهنگی کاملی هستند (همان )371 ،و از آنیا می توان به سلسلهمراتبی بیودن پیل
پی برد که یادآور طبقاتی بودن بهشت از نگاه شیعهاست که حرکتی وجودی از نقطه آغیاز و
در نهایت رسیدن به بهشت را متیلی مینماید.
نتیجه

تشیع بهعنوان مذهب حاکم بر جامعه عصیر فییوی نقیش میوثری در تغیییر و ایییاد
دیدگاهی جدید در زمینه هنر و معماری اییا کرد .اگرنه عنافر مذهبی بهفورت ناگهیانی
در این دوره پدید نیامد و در عصر تیموری پایهریزی شده بیود ،امیا در ایین دوره اسیت کیه
تشیع و بناهایی با درونمایهها و عنافری شیعی توانست ویژگیی حیاکم بیر جامعیه باشید.
طرفه آنکه پادشاهان فیوی نیز در این امر بیتأثیر نبودنید و معمیاری بیا محتیوای شییعی
عاملی مهم در مشروعیتبخشی به حکومت آنها بود هرنند نباید از ارادت و عالقه آنان به
تشیع نیز نشمپوشی کرد .به هر رو ،ساخت بناهایی که در آنهیا عنافیر تزیینیی در جهیت
ترویج مذهب تشیع بود کمک شایانی به گسترش و رواج فرهنگ شیعی در جامعه اییا نمود
و این نمادها و نشانهها با واسطه و به فورت غیر مستقیم توانست تشیع را مذهب غالب در
معماری دوره اسالمی ایران معرفی کند .فیویان بنای حکومت خود را بر دو ستون مذهب
شیعی و ملیت ایرانی قرار دادند ،که اولی بر عواطف و شعایر ویژه شیعی و دیگری بر ملیت
ایرانی و سنت های قومی تکیه داشت و همین عامل توانست نیوذ باورهای های شیعی را در
جامعه عصر فیوی امکانپذیر سازد.
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