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Symbolism of Shia Imamat Concept on Decorative Patterns of 
Imamzadeh Roshan Abad of Gorgan

[1] Myth, literature and ... [2] Islamic art in the challenge of ... [3] The timurid architecture
of Iran ... [4] The introduction of immamzadeh ... [5] Ghadr ... [6] Geometry of imagination ...
[7] Mashae philosopher’s approach in Islamic ... [8] Islamic patterns/ analytical and
cosmological ... [9] Analysis of the historians view points of Islamic ... [10] Manifestation of
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[14] Sound of simorgh ... [15] Sound of simorgh ... [16] Simorgh in the domain of art and ...
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Iranian carpet- garden ... [19] Climate impact on architectural ornament ... [20] A journey in
Mazandaran and ... [21] Timurid ... [22] Geometric systems and designing the rotary ... [23]
Inspecting the ornamentations of valuable ... [24] Semantics in architectural works based ... 
[25] Refresh the historical houses of Shiraz with ... [26] Evaluation of the effects of religious 
spaces ... [27] Art and architecture ... [28] Approach of traditionalists ... [29] Attar’s Mantegh 
Al-tair in mirror of Iranian ... [30] Alkhesal ... [31] Study of symbolic motifs or symbolic in 
traditional ...

Islamic art patterns have both visual beauty and symbolic values. Islamic art with its sublime 
wisdom in its symbolization has lots of possibilities that the most important tool of it, is 
geometry, but between the Islamic decorative motifs, the animal patterns are less visible. It 
seems the little presence of this figure in among of Islamic decorative motifs shows symbolism 
trend that points to special concept. In Roshan Abad building, figures like fish and bird attract 
attention and it seems are designed based on special concepts. Thus, in the present study, it is 
tried to study the symbolism of decorative motifs based on Islamic wisdom.
This study is descriptive-historical research and qualitatively analyzes the research information, 
direct observations, as well as library research are also used for data gathering.
According to the results of the present study, it seems reflection of Shia and mystical ideas 
as symbols that insinuate to concepts like pontificate and guidance, is the most voucher in 
decorations of Roshan Abad building.
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 نقوش در شیعه منظر از امامت مفهوم نمادگرایی
گرگان آبادروشن زادهامام تزییناتی
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  چکيده
 در بلکه ،نیستند تزیینی تنها بصری زیبایی دارابودن عین در اسالمی هنر نقوش
 در خود متعالی حکمت هواسط به هنر این .دارند ارزشمندی مفاهیم خود ذات

 نقش آن در اما ،است هندسه آن مهمترین که دارد زیادی امکانات نمادپردازی،
 که جا هر نقوش این اندک حضور رسدمی نظر به و شودمی دیده کمتر حیوان
 .دارد خاصی مفهوم به اشاره که است نمادی بیانگر است، یافته خودنمایی مجال
 تصاویر حضور است، گرگان در کوچک ایبقعه که آبادروشن آرامگاهی بنای در

 که است موضوعی تزیینی، هایمایهنقش میان در ماهی و پرنده مانند حیوانات
 .اندشده طراحی نمادین مفهومی براساس که رسدمی نظر به و کندمی نظر جلب
 که است منسجمی و دقیق هندسی بستر در انتزاعی نقوش دارای بنا البته

 با تا شودمی تالش اساس این بر .کندمی حفظ را آن اسالمی هایخصلت
 بنا تزیینی هایمایهنقش نمادگرایی حاضر مطالعه در شدهانجام هایبررسی
  .گیرد قرار مطالعه مورد اسالمی حکمت براساس
 اطالعات گردآوری ابزار از آن در که است تحلیلی -توصیفی نوع از مطالعه این
	.است شده برده بهره میدانی شواهد نیز و ایکتابخانه و اسنادی صورتبه
 که داشت اظهار چنین توانمی ،مطالعه این در شدهانجام هایبررسی به توجه با
 مفهوم به که نمادهایی قالب در شیعی و عارفانه عقاید بازتاب رسدمی نظر به

 آبادروشن بنای نمادین نقوش در کنند،می اشاره دستگیری و راهنمایی و امامت
  .اندبوده تزیینات ویزادست ترینپررنگ
	آبادروشن زادهامام گرگان، ،یمعمار  ناتییتز امامت، :هاکلیدواژه
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مقدمه
 و واضح را آن گاه که دارد خود مخاطب برای پیامی هنری اثر هر
 داستان نشانه و نماد قالب در نیز گاهی و کرده بیان واسطهبی
 درواقع .کندمی مخفی جذاب و سحرانگیز پوششی در را خود

 به و اندداشته سزاییهب تاثیر هنر روح به بخشیدنقوام در نمادها
 از آنها زیرا ،اندکرده شایانی کمک بشر تاریخ طول در هنر تداوم
 که آورندمی بر سر قوم یک مشترک یهاداستان و رویاها ،هاخاطره
 کمک با هنرمند و دارند ایشدهشناخته ترجمان مردمان آن برای
 یا و داده انجام خویش رویای در که مکاشفاتی تواندمی عناصر این
  .بگذارد میان در شمخاطبان با را خود روحانی تجربه
 یک خود رویداد هر که باورند این بر پژوهشگران از بسیاری درواقع
 رویداد هر است. خاص مفهوم یک بیان برای رمز یک و نماد

 از اندیشه و ستا اشیا نامیدن برای نمادین و قراردادی عنصری
 اثری خوانش برای .[1]شودمی بیان زبانی نمادهای همین طریق

 بررسی آن مفهوم و معنا تحلیل و تفسیر و هالسا پس از هنری
 که باشد مفید بسیار تواندمی آنها مفاهیم از رازگشایی و نمادها
  .است خطیر و حساس امری خود نوبه به عمل این البته

 یک با برخورد در متمایز، روش دو شناسینشانه و نمودشناسی
 در که است زبانی پشتوانه با علمی شناسینشانه .هستند نماد

 ،شودمی واگویی آن در معنا سیال جریان پدیدارشناسانه، برخوردی
 اجتماعی قالبی در تاریخی، -بصری عمل یک نمودشناسی، در اما
  .[2]رسدمی انجام به
 منظر از نقوش که است این بر تالش حاضر، مطالعه در

 اسالمی بناهای در زیرا ،گیرد قرار مطالعه مورد شناسینشانه
 و روحانی روح بر که دنشومی برده کار به ایگونهبه تزیینات
 آنها در نمادگرایی رسدمی نظر به بنابراین .دنبیفزای فضا معنوی
 تالش مطالعه این در .کند پیدا سزاییهب و توجه قابل نقش
 که گرگان آبادروشن زادهامام بنای تزییناتی نقوش که شودمی

 آن تزییناتی یهامایهنقش میان در و است تیموری آرامگاهی
 در عموماً  که( هاماهی و پرندگان همچون یحیوانات از تصاویری
 نگاهی با ،خوردمی چشم به )است هسابقکم اسالمی تزیینات میان

 به ابتدا منظور این برای .گیرد قرار مطالعه مورد نمادشناسانه
 نهایت در و شودمی پرداخته مطالعه مورد بنای یهاویژگی معرفی
 نقوش آمده،دستبه اطالعات مجموع با که است این بر سعی
شوند. تفسیر بنا نمادین
  تحقیق پیشینه و روش
 به کیفی رویکرد با و تاریخی و توصیفی روش براساس مطالعه این

 آوریجمع ابزار و پردازدمی مطالعه اطالعات تحلیل و تجزیه
 با مواجهه در که است ایمشاهده روش براساس آن در اطالعات
 استفاده توصیفی و مستقیم همشاهد روش از مطالعه مورد هنمون
 بستر در نقوش همطالع و اطالعات آوریجمع برای اما ،کندمی

  .بردمی بهره ایکتابخانه و اسنادی روش از تاریخی
 اسالمی هنر حکمت و هنر تاریخ منابع از مطالعه این یهاداده

 در که منابعی است. دهش اخذ احادیث و کریم قرآن آیات همچنین
 معماری" شامل است دهش استفاده هنر تاریخ بحث با ارتباط
 آبادروشن و نور زادهامام معرفی" و ]3[ "توران و ایران در تیموری
 از نقوش معنایی تفسیر برای و حکمی بحث در .است ]4[ "گرگان
 جستارهایی" ،]6[ "زیبایی و خیال ههندس" ،]5[ "قدر" چون منابعی

 تحلیل" ،]7[ "هنر و معماری" ،]7,	8[ "اسالمی هنر حکمت در
 همچنین و غیره و ]8[ "اسالمی نقوش شناختی جهان مضامین
 معماری و هنر مورخان یهادیدگاه بر نقدی" چون مقاالتی
 ،]10[ "ایرانی اسالمی معماری فضای در ذکر تجلی" ،]9[ "اسالمی

 از معماری آثار در معناشناسی" ،[11] "اسالمی معماری در هندسه"
 و ]13[ "معماری تجربه -گرازمینه طراحی فرآیند" ،]12[ "اسالمی منظر
 چون منابعی از نمادها بررسی برای اما است. شده استفاده غیره

 آثار در سمبلیک یا نمادین نقوش بررسی" ،]14["سیمرغ بال صدای"
 و هاپیام" ،]16[ "سیمرغ قلمرو در" و ]15[ "ایران سنتی هنرهای
 همچنین و ]17[ "نامهالهی و الطیرمنطق در عطار یهاداستان
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 ایرانی باغ - فرش در مجید قرآن آیات تجلی" عنوان تحت ایمطالعه
 همچنین .است شده استفاده غیره و ]18[ "الرحمن هسور  بر تاکید با

 قرآن به مطالعه این در استفاده مورد آیات معنی و بررسی برای
  است. شده مراجعه کریم
 مشخصات بررسی و گرگان شهر در آبادروشن زادهامام بنای معرفی
  آن
 استان در و گرگان غرب کیلومتری۱۴ در آبادروشن زادهامام بنای

 قرار تاریخی قبرستانی وسط در بنا این .است دهش واقع گلستان
 )ع(کاظم اهللافضل یهانام به مذهبی شخصیت دو دفن محل و دارد
 گرچها .است )ع(کاظم موسی امام نوادگان از )ع(کاظم عبداهللا و

 این به مربوط اینامهوقف اما نشده یافت بنا در دارتاریخ ایکتیبه
	.]4[است مریق جریه ۹۰۰ سال آن تاریخ که دارد وجود آرامگاه
 آن به الحاقی ساختمان که منفرد ایمقبره برج صورتبه بنا

 گرفته قرار بوده قدیمی قبرستان که ایمحوطه وسط در یافتهاتصال
 امکان مرطوب مناطق در که علت این به رسدمی نظر به و است
 در هوا کوران به نیاز علتبه مجاور بناهای هسای از گیریبهره
 در منفرد صورتبه بنا این ،]19[یابدمی کاهش ساختمان اطراف
  است. گرفته قرار محوطه

 قبرهای سنگ دارای که قدیمی قبرستان با بنا رسدمی نظر به
 تشکیل را آن پیرامونی محیط و است توجهی قابل تاریخی
 هویت و است گرفته قرار دیرباز از متقابلی ارتباط در دهد،می

 ویژه محیط دارای معماری اثر هر زیرا ،اندکرده تکمیل را یکدیگر
 را ویژه محیط این پیرامون ترساده بیانی به .است خود به مربوط
 آن بستر و معماری بین ارتباط نامید. ساختمان بستر توانمی

 گفت توانمی است. متقابل تاثیرپذیری یک از گرفتهنقش ارتباطی
 و همیشگی و دوجانبه تماس در آن معماری و بستر این که

  .]13[ندهست ارتباط در هم با همواره
 و ویلبر توصیفات به توانمی بنا ظاهری یهاویژگی مورد در

 و کاشی کاربرد نظر از بنا این آنها گفته به .کرد رجوع گلومبک
 .است العادهفوق فردشمنحصربه یهانقاشی و فوقانی ویژه وضع
 .دهندمی دست به را آن تاریخ چوبی صندوق یک و در دستگاه دو
 ولی دیرتر زمانی به مربوط شکلیمستطیل بزرگ ساختمان را برج

  .]3[است کرده احاطه قدیمی
 سه دارای زادهامام که دریافت توانمی تردقیق بررسی در البته

 متاسفانه که است بوده نوازچشم و زیبا بسیار قدیمی در دستگاه
 بر که دریافت توانیم موجود، اسناد براساس .اندرفته سرقت به
 و ستین و خمس لسنه تاریخ" )ورودی در( چپ سمت لنگه

 سال دهمین با مصادف( جریه ۸۶۵ سال یعنی "ثمانمائه
 بر نیز و است بسته نقش ]4[ )تیموری ابوسعید سلطان حکومت
 اول یعنی "ثمانمائه و عشرین شعبان غره" تاریخ حرم ورودی درب
 حکومت سال سیزدهمین با مصادف( هجری ۸۲۰ سال شعبان ماه

 موجود بنا این در که سومی در بر همچنین و ]4[ )تیموری شاهرخ
 یعنی "ثمانمائه و سبعین سنه المرجب رجب تاریخ فی" تاریخ بود
 حک ]4[ تیموریان) حکمرانی دوران با (مصادف هجری ۸۷۷ سال

  .بود شده
 دارای که دارد وجود نیز ایشدهکاریمنبت صندوق بنا این در

 قرار بقعه مرقد روی صندوق این .است زیبایی بسیار تزیینات
 تسع لسنه عبداهللا حاجی استاد "عمل جمله آن بدنه بر و بود گرفته
 حسین سلطان حکومت عصر -۸۷۹( هجریه" ثمانمائه و سبعین و

 این از که دیداری در نیز رابینو .]4[بود شده حک )تیموری بایقرای
 دانسته تاریخ همین به متعلق را چوبی صندوق است، داشته بنا

  .]20[کندمی معرفی نامی نظام را آن خطاط و است
 استنباد را کلی گیرینتیجه این توانمی مستندات این به توجه با
 زمان در و هجری نهم سده در آبادروشن بنای ساخت تاریخ که کرد

  است. تیموریان
 است متنوع نقوش و هابریگچ از پوشیده بقعه این داخلی فضای
 برج شکلمربع محوطه .اندشده آمیزیرنگ گوناگون یهارنگ با که

 منطقه باالی و است شده تبدیل ضلعی هشت به هافیلپوش توسط
 راس در .شودمی آغاز کوکبی طاق یک یهاکاربندی ضلعی هشت
	.]3[دارد وجود پری هشت ستاره نیز گنبد

  دهد.را نشان می آبادگنبد روشن یبنا ۱شکل 
  

  
  )ندگانویسن منبع:( آبادروشن یبنا گنبد )۱ شکل

  

 آجرهای از آن از ییهابخش در و است آجری مقبره بیرونی نمای
 نمای توصیف در .است شده برده بهره تزیین برای روشن آبی لعابی
  :است آمده بنا این بیرونی
 هایبرج سایر به را برج این ایاره دندانه تزیین کاربرد تنها

 آجرهای باف هزار طرح لحاظ از برج این .دکنمی مرتبط مازندران
 .است فردمنحصربه گنبد داده شکم قسمت در روشن آبی لعابی
  .]3[است شده پوشیده رنگ همان از ییهاکاشی با مخروطی گنبد
 بلند گریو روی و دارد فردیمنحصربه مخروطی شکل برج این گنبد
 .دنندار  داخلی فضای با ارتباطی که است شده تعبیه نماطاق ۱۲ آن

 عقاید بر تاکیدی رسدمی نظر به گنبد گرداگرد بر ۱۲ عدد از استفاده
 گنبدی قسمت، این فراز بر .باشد بنا بانی یا و سازنده شیعی
 قرار ،شده مجزا ایاره دندانه گیلوئی یک توسط که شکلپیازی
 به ناگهان باال سمت به خود مسیر ادامه در گنبد این .است گرفته
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 شکل تغییر ایفیروزه یهاکاشی از پوشیده کوتاه، مخروطی فرم
 مقبره برج این به فردمنحصربه هیئتی گنبد، فرم این که دهدمی

  .است بخشیده تیموری
  دهد.را نشان می آبادروشن یبنا یداخل ینما ۲شکل 

  

  
  )گرگان شهر یفرهنگ راثیم ویآرش منبع:( آبادروشن یبنا یداخل ینما )۲ شکل

  

 قرار توجه مورد نیز خارجی نویسانسفرنامه گزارشات در بنا این
 خود یهاسفرنامه در ملکونف و رابینو چون افرادی و است گرفته

 ملکونف مثال عنوانبه .اندگذاشته یادگار به بقعه این از توصیفاتی
 :کندمی یاد آبادروشن امامزاده از گونه این خود سفرنامه در
 شهر خرابه فرسخی سه در عبداهللا، امامزاده یا آبادروشن امامزاده"

 ".است الکاظم موسی امام اوالد از و آبادرستم یا آبادروشن آستانه
 نیز اکنونهم و شده تاریخی ثبت ۳۵۸ شماره به امامزاده این

  .]4[است خود زائران پذیرای
 در بنا این که گفت باید مطالعه مورد نمونه معماری سبک مورد در

 درواقع .شودمی بندیتقسیم تیموری معماری ایالتی سبک
 )الف :کرد تقسیم مشخص دوره سه به توانمی را تیموری معماری
 )ج ،تیموریان شهری بناهای )ب ،تیموریان سلطنتی بناهای
 در .]21[ )پانزدهم/نهم سده دوم نیمه خصوصبه( ایالتی هایسبک
 مراتب به بانیانشان بودجه که محلی متوسط بناهای ،ایالتی سبک
 هایآرامگاه دوره، این در .وجود دارد بود، سلطنتی سبک از کمتر

 شد ساخته شیعی هایزیارتگاه در مازندران سراسر و قم در جدیدی
	.]21[ندبود متوسط تدفینی هایبرج و مزارها ،مقابر آنها بیشتر و
 گچ روی نقاشی و بریگچ صورتبه که بنا داخلی تزیینات برای اما
 تاریختوان مین باشد، بنا بعدی الحاقات از رسدمی نظر به و است
 از تصاویری آن، در اهمیت حائز هنکت .کرد مشخص را دقیقی
 غالبًا  اسالمی تزیینات در که است ماهی و پرندگان چون حیوانات

 معماری تزیینات ویژههب اسالمی هنر معموالً  زیرا هستند، سابقهکم
شوند. شناخته می هندسی بستری در انتزاعی نقوشی  صورتبه

 هندسی کامالً  یبستر  در تزیینات و نقوش مذکور بنای در البته
 بنا این تزیینی نقوش میان در حیوانات تصاویر .کنندمی گریجلوه
 انتزاعی چنین هنری متن در که کند تقویت را گمان این تواندمی

 به که نمادهایی عنوانبه را هامایهنقش این حضور مجرد، و
 توانمی دارند، اشاره شیعی بنای یک با ارتباط در مهم مفاهیم
 اهمیت حائز بسیار جهت آن از لهامس این بررسی و پذیرفت
 دستاورد هم و نگرش هم ،پوپ چون بزرگانی عقیده به که شودمی

 درک توانمی طراحی هنرهای منظر از فقط را ایرانی شناسیزیبایی
  شود.پرداخته می نمادین نقوش این همطالع به ادامه در. ]22[کرد

  بنا نقوش بررسی
 به و مشخصه وجه معماری تزیینات ویژههب اسالمی هنر در آنچه
 و پیچیده هم در اشکال حضور شود،می محسوب آن صفت نوعی
 گیاهی یهافرم .است دقیق ینظم با و هندسی بستری در انتزاعی

 گسترده هندسی محاسبات با که ایپهنه در هندسی، اشکال و
 مقدس هنرترتیب  بدین و گیرندمی جای یکدیگر کنار در شود،می

	کنند.می خلق را اسالمی
 زبان به اسالم اصول هترجم مسلمان هنرمنده وظیف درواقع
 باید مضامین و هاصورت قالب به آنها انتقال است.شناسی زیبایی
 و هامحراب از اشیا همه تزیین در و بیابند تجسم ساختارها در

 شوند. واقع استفاده مورد خانگی ابزار حقیرترین تا گرفته قصرها
 آدمی در خداوند که استعدادی مگر نیست چیزی هنری خالقیت
 یاری رسدمی خدا به که راهی در سلوک در را او تا است نهاده
  است. مهمی ابزار مقصود این به نیل برای هندسه او نزد و ]23[کند

 و هندسه کارگیریبه از ملهم همواره ایران گذشته ادوار معماری
 قواعد از آگاهی که حدی تا بود، دقیق و غنی ترسیم یهاشیوه
 معماری هر وظیفه آن خاص انواع کارگرفتنبه و ترسیم و ریاضی
 همین بر نیز یکدیگر با آنان رقابت و معماران تمایز وجه و بوده
 قابل بازتاب نیز فلسفه در تفکر این. [11]است بوده استوار محور
 .بودند لیقا خاص قداستی ریاضیات برای فالسفه .دارد توجهی
 که است سرمدی ریاضی حقایق که بود معتقد افالطون مثال برای

  .]7[دارد وجود انسان ذهن از مستقل
 جای هندسی بستری در تصاویر و نقوش نیز آبادروشن بنای در

 دارای اسالمی ایرانی بناهای سایر مانند بنا تزیینات و اندگرفته
 گام در شودمی تالش بنابراین .هستند منسجمی و دقیق هندسه
 این برای و گیرد قرار مطالعه مورد آن هندسی نمادشناسی نخست،
 بستر الگوی گیریشکل مراحل ۴و  ۳های شکل در ابتدا منظور
  د.نشومی پیگیری بنا هندسی
ای شود، هندسهمشاهده می ۴و  ۳های طور که در شکلهمان

مبتنی بر الگوی دقیق و منسجم فضای داخلی این بنا را در بر 
گرفته است. درواقع هندسه کلید اساسی برای ایجاد ارتباط بین 

ها است که سازنده در ذهن خود دارد. به عبارت و انگارهساختمان 
دیگر هندسه بخشی از تجلی مفهوم زیبایی در معماری ایرانی بوده 

  .[11]است
اما از دیدگاه هنرمند مسلمان هندسه تنها ایجادکننده نظم و 
اعتدال نیست و معتقد است نقوش هندسی هنر اسالمی فی نفسه 

موثر در کل عالم خلقت پرده  از قوانین ذاتی جهان شناختی
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گیرد. نخستین وظیفه این نقوش آن است که ذهن بیننده را برمی
از ظواهر مادی این جهانی به حقیقت روحانی زیربنایی آن و در 

  .]8[یک کالم از صورت به معنا رهنمون باشند
  

  (الف) نمونه

   
  
  (ب)

)١(  

  
  

)٢(  

  
)٣(  

  

)٤(  

  
)٥(  

  

)٦(  

؛ الف) )ندگانویسمنبع: ن( ]12[بقعه یطاق ورود یهندس یالگو یبررس )۳شکل 
گرگان)؛ ب) مراحل  شهر فرهنگی میراث سازمان: بقعه (منبع ورودی طاق
	گیری الگوی هندسیشکل

  (الف)نمونه 

  
  
  (ب)

)١(  

  

)٢(  

)٤(  )٣(  

)٥(  

  
؛ الف) )ندگانویسمنبع: ن( ]12[بقعه یگنبد داخل یهندس یالگو یبررس )۴شکل 
 شهر فرهنگی میراث سازمان :(منبع آبادروشن زادهامام گنبد داخلی نمای

  گیری الگوی هندسیگرگان)؛ ب) مراحل شکل

  
درواقع در پس هندسه ظاهری در هر بنای اسالمی ایرانی 

ای پنهان وجود دارد که با کمک استعارات و کنایات به هندسه
حقایق رمزین جهان معنوی اشاره کرده است و هر مفهومی را به 

بخشد. اما باید در نظر داشت که در قدر لیاقت باطنی آن معنا می
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تفاوت است و در برخورد ارتباط با مخاطب، مراتب فهم اشخاص م
تواند فقط به اندازه فهم و میزان ادراک خود با حقایق، هر کسی می

مند شود. باید توجه داشت که مراتب متفاوت یک از آن بهره
تواند کند و یک حقیقت میحقیقت به وحدت آن لطمه وارد نمی

. به هر حال این هندسه در ]24[تجلیات گوناگونی داشته باشد
د همچون اکسیری اثربخش در ایجاد فضای معنوی در مراتب خو

کند و قداستی به محیط پیرامون بناهای اسالمی عمل می
بخشد تا به واسطه آن بر زائر سرایش تاثیر گذارد. در حقیقت می

کند. ای در انتقال مفاهیم نمادین عمل میمحیط همانند واسطه
انسان باید شود و بنایراین اهمیت محیط پیرامون دوچندان می

تالش کند تا محیطی به وجود آورد (خصوصاً در بناهای 
نیایشگاهی) که امکان پرهیزگاربودن و پرهیزگارماندن را برای او 
فراهم کند. عالوه بر این، محیط باید انسان را در انجام اعمال نیک 

طور در جهت تذکر و یادآوری معانی و و عدم ارتکاب گناه و همین
  .]25[اری رساندمفاهیم معنوی ی

 محیط خود، یهاهدف و نیازها به توجه با انسان درواقع
 محیط تاثیر تحت متقابل، طوربه وکند می دگرگون را پیرامونش
 مفهومی محیط یابد.می تغییر شتجارب و رفتار شده،دگرگون
 گفتتوان می و دارد گوناگونی ابعاد که است مرکب و پیچیده
 آن هوسیله ب تا مسلمان هنرمند دست در است مهمی ابزار هندسه
  .]26[کند خلق معنوی محیطی

 از نقشتوان دریافت که می مطالعه، مورد بنای نقوش بررسی در
 توجه قابل هنکت .)۳شکل ( است گرفته شکل ضلعی ده یک درون
 نقوش میان در علی) و محمد (اهللا، مقدس امیاس تکرار و حضور
 بار هفت صف هسور  ۱۳ هآی مرکزی دیوار بخش در همچنین است.
	است.شده  تکرار
 دارند. معنابخشی خواصشوند می دریافت محیط از که ییهاداده
 محیط واست  یافته معنایی تبلور فضا این در آنچه رسدمی نظر به
 را ورودی فضای کههستند  مقدسی اذکار ،دارد خود هسیطر  تحت را
 هرابط اصوالً  د.نکنمی آماده ورود برای را زائر گویا و اندگرفته بر در
 درونی گوهر ذکر است. دیرینه و توجه قابل معماری فضای با ذکر
 و مادی اعمال ولو مباح، یهاعمل ههم در دتوانمی که است
همچنین  .کند دگرگون را آن ماهیت و حلول و نفوذ دنیوی،
 برآوردن و آدمی جسم محافظت آن کار که را معماری دتوانمی

 ایجوهره است، "آخور بنای علم" موالنا قول به و او، مادی حاجات
 محبوب وصال و الهی طریق طی خدمت در و ببخشد روحانی
  .]27[درآورد
 براساس چراکه ،است توجه قابل دفعات به اذکار این تکرار اما
 هستی آفرینش با عدد و میزان هندسه، میانتوان می قرآن آیات
 ذلک" یس سوره ۳۸ هآی در جمله آن از کرد. برقرار رابطه

 اهمیت در .]6[است هندسه همان "قدر" درواقع ،"العلیم تقدیرالعزیز
 این شود اشاره که است ذکر به الزم اسالمی حکمت در هندسه
 ۴۹" ،"نور هسور  ۴۵" ،"مائده هسور  ۱۷" هآی چون آیاتی در مفهوم

 ۱۶" ،"فرقان هسور  ۲" ،"طالق هسور  ۳" ،"رعد هسور  ۸" ،"قمر هسور 

 به خلق" اثبات در که دارد بازتاب "حجر هسور  ۲۱" و" انسان هسور 
 از عالم خلق در هندسه اهمیت هدهندنشان و ]5[دارند صراحت "قدر
 که گرفت نتیجهتوان می اساس این بر است. کریم قرآن منظر
 ارتباط در .]5[است بوده الهی هندسه کائنات، خلق بر حاکم منطق
 وفرماید "که می کرد اشاره" انبیا سوره ۴۷" آیه بهتوان می میزان با

 در عدل ترازوهای برپایی به که "القیامه لیوم القسط الموازین نضع
 حساب و عدد با ارتباط در همچنین و کندمی اشاره رستاخیز روز
 الشمس جعل الذی هو" ،کرد اشاره "اسرا سوره ۱۲" آیه بهتوان می
 ما الحساب و السنین عدد لتعلموا منازل قدره و نورا القمر و ضیاء
 آیه این در " کهیعلمون لقوم االیات یفصل بالحق اال ذلک اهللا خلق

 بدین تا کندمی اشاره ماه برای ییهامنزلگاه برقراری به خداوند
 .]5[کنند محاسبه و بدانند را هاسال "حساب و عدد" آدمیان وسیله
 ارتباطات این بر خود آثار در الصفااخوان جمله از حکما از بسیاری
 عالم ابعاد تمامی در را معانی این حضور وکردند می بسیار تاکید
 که است چنان اسالمی حکمت در اعداد اهمیت دانستند.می مسلم

 برقراری در خود، از پیش حکمای از بسیاری همانند ،میرداماد
 هزمین جویوجست به افالک و الفبا حروف و اعداد میان رابطه

 عالم میان نیز و طبیعت کتاب و وحی کتاب میان مشترکی
 مفاهیم به استناد با او است. آمده بر معقول عالم و محسوس
 تفاسیر نیز و اعداد) و حروف تمثیلی (ادراک جفر علم باطنی
 ما عوالم راز بهتوان می که دهدمی نشان مقدس کتب حکمی

	.]9[برد پی کیهان و بعدالطبیعه
 نظر مورد الگوی در مقدس امیاس تکرار در شد اشاره آنچه براساس
 تفسیری بهتوان می رسدمی نظر به که شوندمشاهده می اعدادی
 (در بار پنج "اهللا" هاینام تکرار که از قبیل رسید هاآن از عرفانی
 مسلماً  گرچها .است بار چهار "علی" و بار شش "محمد" ،مرکز)

 اما ،است نبوده تاثیربی اعداد این ایجاد در فضایی یهامحدودیت
  رسد.می نظر به ممکن نیز آن معنایی تفسیر
 عقل نظم، زمین، یکپارچگی، کمال، تمامیت، کلیت، به معنی چهار
 شناسیجهان در مهمی بسیار نقش شش .]10[است نسبیت و

 و یهودیت دیگر، ابراهیمی دین دو در که همچنان دارد، اسالمی
 به شودمی مربوط نقش آن و است اهمیتی چنین حائز مسیحیت،

 این سه هر در آفرید. را جهان خداوند آن طی که روزهایی تعداد
 پنج، عدد .]8[رودمی شمار به کمال از رمزی پر شش هستار  ادیان
 ایستاده پا دو روی که پریپنج هستار  در که گونهآن خصوصبه

 با ارتباط در سنتی رمزی تداعی یک دارای شود،می نمایانده است
 آنتوان می مناسبی بسیار طریق به اسالمی، دیدگاه از است. انسان
 حضرت پنج بر که کرد تعبیر ایرسیدهکمالبه انسان عنوانبه را

 ساخته محقق خویش وجود در را حضرات این و دارد وقوف الهی
 که ]8[واژه این معنای ترینجامع در "کامل انسان" یک یعنی است،
 معنی به الهی خالفت زیرا ،برسد "اهللا خلیفه" مقام به دتوانمی
 .]28[است حق صفات جامع ساختن متجلی و الهی اخالق به تخلق
 با اعداد این سه هر که است آن تفاسیر این در ملات قابل هنکت

 رسیدهکمالبه انسان از تعبیری نوعی به و دارند پیوند کمال مفهوم
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 پیوستنمعشوقبه از نشان دتوانمی "اهللا" نام بار پنج تکرار ند.هست
به نوعی نمادی از وحدت در  گسسته بندها از و وارسته انسان

 او که است آن در دیگران از کامل انسان تمایز زیرا ،باشدکثرت 
 خدا بر را حدی هیچ که چنان شناسد،می باز تجلی هر در را خداوند
 است چنین است. الهی اسماء جامع خود او چه ،کندنمی تحمیل
 متذکر خداوند یاد و توصیف به ذاکر آن در که خداوند ذکر مفهوم
 معرفت خداوند، الحسنای اسماء از نامی گفتن با زیرا شود،می

 عن اعرض من" فرماید:می که چنان ،]9[داردمی ابراز بدان را خویش
 مراتب در ."اعمی القیامه یوم نحشره و ضنکا معیشه له فان ذکری
 از رمزی که اعدادی تعداد به "علی" و "محمد" یهانام تکرار بعدی
 شناخت در شیعی تفکر نشانگر دتوانمی هستند، تمامیت و کمال
 در را آنان جایگاه که باشد بیت) (اهل علی حضرت و پیامبر جایگاه
  دانند.می مقام این
 "علی" و "محمد" و "اهللا" نام سه اسالمی تزیینات در کلی، طوربه

 و طریقت ،حقیقت هجنب سه هنمایند سویک از که دنشومی ظاهر
 والیت و نبوت ،رسالت مقام هدهندنشان دیگر سوی از و شریعت
  .]9[هستند
 ارجاعات از بنا نمای تزیینی نمایطاق دوازده کنار در هانام این

  .شوندمی محسوب شیعی نمادهای و امامت مفهوم به مستقیم
 که فضا همین در "قریب فتح و اهللا من نصر" هآی بار هفت تکرار
 مفهومی دتوانمی دهد،می را نزدیک پیروزی و خداوند یاری بشارت

  باشد. هدایت کنار در بشارت از
 و انسان هدایت از قبل مادی یهابشارت قرآن در رسدمی نظر به
 انگیزه ایجاد برای دتوانمی که است شده مطرح انذارها کنار در

 در قرارگرفتن و انسان هدایت از پس اما باشد، کنندهدعوت و اولیه
  .]10[است گرفته خود به معنوی رنگ اغلب هابشارت حق، مسیر
 سطح در را نزدیک پیروزی بشارت زائر ورودی) (داالن فضا این در

 رسند،می اهللا) نام به سار  در (که راهنما و دیها نام ذکر بعدی
انجام  هدایت از پس بشارت بعدی سطح زیرا ،کندمی دریافت
  .]10[شودمی
وجود  بقعه اتاقک ورودی داالن از گذر از پس بنا، بعدی بخش در

 الگوی مراحل ۴شکل  در .است فراوانی تزییناتدارای  کهدارد 
 این یهاداده به توجه با است. شده بررسی بخش این هندسی
 (که ضلعی هشت یک از هندسی الگوی که شودمی مشاهدهشکل 
 واست  شده شروع بنا سار  در است) شده حاصل مربع و تقاطع از
 شده مشخص مراحل متفاوت یهارنگ باشکل  (در مرحله هر در

 الگویترتیب  بدین و شودمی تکرار تاییهشت هزنجیر  است)
	گیرد.می بر در را گنبد داخلی فضای هندسی،
 و افالک عالم است. کامل انسان نماد اسالمی، تفکر در هشت عدد

 است. کامل انسان وجود به قائم آن موجودات جمیع و امالک
 و است سوار عرش حامل هفرشت هشت دوش بر که کاملی انسان
 (ص)محمد حضرت مسلمانان باور در .]9[است زمین بر خداوند هخلیف
 که او است. کامل انسان هجلو بارزترین و زمین بر خداوند هخلیف

 صراط علی المرسلین لمن اّنک" یاسین هسور  ۴ آیه براساس

 را کامل انسان هجلو رو این از است. مستقیم صراط خود "مستقیم
  نامند.می "محمدیه حقیقت"
توان می نیز بهشت مفهوم و هشت عدد بین اساس این بر اما

 یعنی محمدیه، حقیقت به سالک سیر زیرا کرد. برقرار ارتباط
 .]9[است کامل انسان مقام که شود،می ختم بهشت همرتب باالترین
 پس شود.می شمرده اعال بهشت همان محمدیه حقیقت درواقع
 حقیقت به اشاره جز چیزی بهشت هشت راز که است معلوم
 و ضلعی هشت شکل در تنهانه که ایمرتبه .نیست محمدیه

 شودمی ظاهر اسالمی هنرهای از بسیاری درغیره  و هشت یهاگره
 در هشت هپای و است خاصی فضای "هشتی" نیز معماری در که
  .]9[دارد مهمی نقش هم گنبد ساخت و سقف هساز 
 عدد بین ارتباطتوان می نیز قرآنی آیات و احادیث در ضمن در

 همچون عباراتی از استفاده زیرا ،یافت را بهشت مفهوم و هشت
 آن بیانگر کریم قرآن در "روضات" و "جنتان" ،"جنتین" ،"جنات"

 (ص)اکرم پیامبر از احادیثی در. ندارد وجود بهشت یک تنها که است
توان می راستا این در دارد. دووج بهشت هشت که است شده نقل
 و ایرانی باغ مرکزی کوشک هندسه در را منظم ضلعی هشت کاربرد
  .]18[دید چشم به فرش ترنج نیز
 فضای در تاییهشت یهازنجیره، ۴شکل  در بیشتر بررسی در

 تفکرات در "تن پنج" یادآور که شودمی تکرار بار پنج گنبد داخلی
 اهل و پیامبر اسالم در که( کامل انسان مفهوم گویی .است شیعه
 اندازطنین زادهامام فضای در )کنندمی نمایندگی را آن ایشان بیت
  .شودمی

 عدد )۴شکل ( بقعه هندسی الگوی در رسدمی نظر به بنابراین
 شیعه اعتقاد در تن پنج باتوان می را پنج (عدد بار پنج که هشت
 هشت به نهایت در واست  شده تکرار فضا در دانست) معادل
 پس بهشت بشارت نوعی به دتوانمی شود،می ختم مرکزی ضلعی

 و نبوت مقام به که کامل انسان توسط که هدایتی باشد، هدایت از
  .شودانجام می ،است رسیده امامت

 که شودمی حاصل چهل عدد پنج، عدد در هشت عدد ضرب از
  دهد.می تشکیل را بقعه داخلی گنبد فضای تقسیمات
 در را مرتبه ۴۰ خود آغازین حقیقت به رسیدن برای مصطفی محمد
 موجودات هدایر  به اشاره ۴۰ عدد درواقع کند.می طی روحانی عوالم
  .]9[ندهست محمدی حقیقت مظهر که است
 کل کامل انسان توسط هدایت مفهوم گفتتوان می اساس این بر

 و گنبد سار  در بهشت به اشاره با و گیردمی بر در را بقعه فضای
  دهد.می سرایش زائر به را بهشت بشارت بنا، قلب
 بنا، عددی و هندسی نمادشناسی کلی ررسیب در مجموع، در
 ۶ ،۵( آبادروشن بنای یهانشانه و اعداد تمام تقریباً  گفتتوان می
 ،۸ اعداد همچنین و شده استفاده مقدس اسماء تکرار در که ۴ و
 با ارتباط در همگی )اندرفته کار به بقعه هندسه در که ۴۰ و ۵

 در مشخصی اشتراک مورد این در وهستند  کمال مفهوم
 شیعی مستقیم ارجاعات کنار در که است برقرار هاآن نمادشناسی

 دالیلی با و )"علی" ،"محمد" ،"اهللا" مقدس یهانام و نماطاق ۱۲( بنا
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 پس بشارت مفهوم کنار در را هدایت مفهومتوان می شد، اشاره که
  دانست. اندازطنین بنا این در ،شد ذکر که دالیلی با آن از
 بقعه هندسی نقوش میان در نقوش، نمادشناسی بررسی هادام در

 بخش بنا فرسایش دلیلبه البته هک شوندمشاهده می ییهانقاشی
 شامل ماندهباقی تصاویر این از آنچه است. رفته بین از هاآن اعظم
 رابطه در توجه قابل هنکت است. ماهی) و (پرنده حیوانات از نقوشی

 تزیینات در حیوان نقش معموالً  که است آن تصاویر این با
 نبوده رایج چندان نیایشگاهی نوع از خصوصاً  اسالمی معماری
 در را گمان این زادهامام یک بنای در نقوشی چنین حضور و است
 تزیینی نقش که آن از بیشتر نقوش این که کندمی تقویت ذهن
 آن پس در که باشند استعاراتی و نمادها ندتوانمی باشند، داشته
 این ۵شکل  در ابتدا موضوع این بررسی برای است. نهفته حقیقتی
 بحث هاآن پیرامون سپس و اندشده ترسیم و تفکیک نقوش

  .شده استآغاز 
  

  
    (الف)

  (ب)

              
  (د)                                      (ج)

منبع: (آباد زاده روشنامام یقرآن در بنا هیمقدس و آ یهانام )۵شکل 
آیه  ؛ د)نقش "یا علی"؛ ج) نقش "یا محمد" ؛ ب)اهللا" "یا نقش؛ الف) )ندگانویسن

  "نصر من اهللا و فتح قریب"
  
 متفاوت نقش دو در پرنده از واضحی تصاویر بنا نقوش میان در
 خودنمایی ،اندهشد تکرار داخلی فضای پیرامون بارها که )۵شکل (

 عارفانه ارجاعی مذهبی بنای یک در دتوانمی پرنده تصویر .کنندمی
 به اعلی ملکوت از که است مرغی عرفان تعبیر به آدمی زیرا ،باشد
  .]16[است زندانی تن قفس در و افتاده فرو مادی پست جهان
. "خاک عالم از امنی ملکوتم باغ مرغ" :گویدمی موالنا که چنانآن

طور مثال در به ایران اسالمی عرفانی ادبیات در تمثیل این درواقع
الطیر امام غزالی الطیر ابن سینا و رسالهالطیر عطار، رسالهمنطق
 در عطار هقریح قدرتتوان با این حال نمی است. بوده رایج بسیار
  .]14[گرفت نادیده را قصه تفصیل و بسط

؛ ۳شکل ( اول تصویر در ،آبادروشن نایب نمادین نقوش تفسیر در
 شود.مشاهده می اسلیمی نقوش کمک به پرنده دو تلفیق )۱ ردیف

با  اما است، مرسوم اسالمی هنر در قرینه و دوگانه تصاویر گرچها
 نشانی آنها از یکی که پرنده دو سر بودنمتفاوت به بهتوجه 
 دو منقار حالت در که اندکی تفاوت نیز و دارد سر بر مانندکاکل
 در را داستانی روایت و نماد احتمالتوان می است، موجود پرنده
  پذیرفت. مایهنقش درونی هالی
 عرفانی یهاداستان ترینمعروف از که عطار الطیرمنطق داستان در
 که است شده ظاهر راهنما نقش در هدهد است، پرنده تمثیل با

  .کندمی هدایت و تشویق سیمرغ سوی به را مرغان
 تمامی در و است سر به شانه هدهد دیگر نام آنکه به توجه با

 لحاظ ویژگی این است، شده ترسیم داستان این از که تصاویری
 هدهد )سر بر نشانی دارای( دارتاج پرنده اگر ،)۶شکل (است  دهش
 است شده داده نسبت او به مسیر کنندهروشن و راهنما نقش که
 و راه جویای که سالک انسان آن مقابل پرنده وگرفته شود  نظر در

 صورتبه را تفسیر این توانمی آنگاهدانسته شود،  است حقیقت
 که چنانآن راهنما به اقتداکردن و امامت مفهوم به که ایمجموعه

  .داد نسبت است، مرسوم شیعی عرفان در
  

   
  (ج)  (ب)  (الف)

ای از نقش هدهد در نگاره؛ الف) نقش هدهد یشباهت فرم یبررس )۶شکل 
ج) نمونه  ؛]29[ای از مکتب هرات؛ ب) نقش هدهد در نگاره]29[صفهانمکتب ا

  مورد مطالعه
  

 نقش در ))ع(سلیمان حضرت داستان در( قرآن در هدهد همچنین
 از هدهد .است شده یاد سبا سرزمین سوی به راهنما و آورپیام
 آورپیام و آمده کالم قرآن در او قول از که است حیواناتی جمله
 کهشود مشاهده می پرنده این نام نیز اسالمی احادیث در .است
 حدیثی در چنانچه .است آن به مثبت توجه و اهمیت هدهندنشان

 از" است که آمده است، پیامبر قول نقل که )ع(رضا امام به منتسب
 و مورچه زنبور، جغد، هدهد، :کنید پرهیز حیوان پنج کشتن
  .]30[" قورباغه

 تصویر هافیلپوش راس کناری حاشیه در و نقش این باالی در
 ).۲ ردیف؛ ۳شکل ( است بسته نقش گسترده یهابال با ایپرنده

 هدایت سیمرغ نقش سوی به را ما پرنده این بال گستردگی
  .)۷(شکل  است بوده پرکاربرد نیز تیموریان زمان در که کندمی

العاده و شگفت است. سیمرغ در روایات اساطیری، موجودی خارق
ماند که از آب کوهساران لبریز اش به ابر فراخی میپرهای گسترده

 . این پرنده در[17]گیرداست و در پرواز خود پهنای کوه را فرو می
 متون در و دارد را طالبین مطلوب غایت مفهوم اسالمی عرفان
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 آثار و عطار الطیرمنطق و شاهنامه چون اسالمی دوران مهم ادبی
  .است داشته گسترده بازتاب سهروردی

  

  
  ]9[ )یقمر  ۱۰۲۱( بخارا در یگیب وانید همدرس در مرغیس نقش )۷ شکل

  

 از طرحی نظر مورد نقش رسدمی نظر به شد، ذکر آنچه براساس
 کندمی توجه جلب آنچه انتزاعی نقش این در زیرا ،باشد سیمرغ
 اعظم بخش و شده نقش یکپارچه صورتبه که است پرنده یهابال

 در نقش این قرارگرفتن با احتمال این است. گرفته بر در را تصویر
 او همراه پرندگان و دههد یادآور که دوگانه پرندگان تصویر کنار
 سفر نیز عطار الطیرمنطق داستان در زیرا ،شودمی تقویت ستا

 که شودمی روایت سیمرغ سوی به هدهد هدایت به مرغان
 پاداش به را آنتوان می و دارد تصویر این با مناسبی خوانیهم

 را کمال و حق مسیر خود مرشد راهنمایی تحت که مریدی
 صفات و خداوند حقیقت تجسم سیمرغ .کرد تعبیر پیمایدمی

 انسان که است الهی جمال آیینه .است حق اولیای آسمانی
 همه و کندمی مشاهده آن در را خود گسسته بندها از و یافتهکمال
 از برخی که است گونه این .یابدمی خالقش در را خود هستی
 سر الحق انا فریاد وکنند می انکار را خود منیت حق اولیای
  .]15[دهندمی

 هایمضمون ایران صوفیان از بعضی اندیشه در قاف کوه و سیمرغ
 از بسیاری گره وسیله بدین و آفرید باشکوه بسیار عرفانی
 در مولوی محمد الدینجالل چنانکه .گشود را تصوف یهادشواری
 بیان در نیز و حق اولیای آسمانی صفات و خداوند حقیقت تجسم
 و گرفت بهره داشت وجود سیمرغ مورد در که باورهایی از روح،
 همین براساس را الطیرمنطق خود، جاویدان شاهکار ،عطار شیخ

 به کثرت از رسیدن و حق به رسیدن مراحل و نهاد بنیاد مضمون
  .]16[داد نشان خوبیهب را وحدت

 تصویر در دستگیری و امامت ومهمف به اشاره رسدمی نظر به
 بخش یهانقاشی در .است یافته تجلی نیز بنا این از دیگری
 حال در سمت یک به که شودمی دیده ماهیانی تصاویر بنا فوقانی
 به که ییهاآسیب دلیلبه گرچه. ا)۳ ردیف؛ ۸شکل ( هستند شنا

 با اما است، دشوار نقوش تشخیص کمی است رسیده هانقاشی
 که ماهی یک تصویر مرکز در که دریافتتوان می تردقیق بررسی
 است، بزرگتر اطرافش ماهیان سایر از توجه قابل صورتبهآن  اندازه
  .است مسلط تصویر بر که بسته نقش

  

  (الف)

۱	

  

٢	

  

  (ب)

    

  (ج)

    
؛ الف) )ندگانویسمنبع: ن( تیشده مرتبط با مفهوم هداینقاش ریتصاو )۸شکل 

های در نقش ماهی؛ ج) بالنقش پرنده گسترده؛ ب) تنیدههمنقش دو پرنده در
از آرشیو میراث فرهنگی به ترتیب  ٢و  ١ هایستونهای مربوط به شکل؛ هم

  اند.گرگان و توسط نویسندگان تهیه شده
  

 آن برای ایرانی اساطیر در معادلی توانمی نماد این بررسی در
 اساطیر میان در زیرا ،نیست هدایت مفهوم با ارتباطبی که یافت
 یادشده تصویر با که شودمی یافت پیکریغول ماهی ایران
  .دارد ایمالحظه قابل خوانیهم

 ایافسانه ماهی یا و پیکرغول دریایی جانور نام (vasi) واسی
 با ماهی این نام .است شده یاد آن از اوستا در باریک که است
بر پنجاه ماهی معنی به (pantchsad	vara)  "ورا پنجاسد" صفت
 "فراخکرت" دریای میان که است آبی جانور بزرگترین و است آمده
 همه سرپرستی وبرد می سر به (vaurukasha)  "وئوروکش" و

  .]31[ستا او با دریایی جانوران
 تقریباً  که بلندی قامت با بزرگتر ماهی )،۸شکل ( یادشده تصویر در

 دتوانمی کهاست  شده طراحی گرفته، بر در را شکللوزی کادر تمام
 ابعادش که خصوصاً  ،آورد خاطر به را "برپنجاه" صفت روشنیبه
 بر و بزرگتر تصویر دیگر یهاماهی نقوش از ایمالحظه قابل طوربه

 برای که راهنمایی و هدایت نقش به توجه با است. مسلط طرح
 تصویر این توانمی رسدمی نظر به است شده تعریف اسطوره این
 تمثیلیآن را  و کرد تعبیر راهبری و هدایت مفهوم همان به نیز را
  دانست. ایرانی اساطیر براساس هدایت از

 مجموعه و مناظر یهانقاشی محتوی نیز دیگری یهابخش
 و گنبد دارای روشن یاگونههب عمارات این از یکی .هستند عمارات
 مشاهد یا مدینه و مکه مقدسه اماکن نمایش شاید که است مناره

  .]3[باشد شیعیان
 ،است شده کم بسیار تصاویر این وضوح امروزه اینکه به توجه با
 این باشد، زیارت مفهوم و مقدسه اماکن به مربوط تصاویر این اگر
 زیرا ،شود محسوب شیعی و عرفانی تعبیری یک دتوانمی نیز ربا
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 قوم" مادی سفر با قاف کوه به مرغان عرفانی -معنوی سفر
 یهارنج تحمل مورد، دو هر در .است همانند بسیار "رفتهحجبه

هوی،  شیطان خویش، راندن مادیت سرزمین از هجرت و فراوان
 را خویش همه، اسماعیل از باالتر و حیوانی اعمال فروگذاشتن

 نیز قاف در رود، می بین از جهات کعبه، در .است الزمکردن قربانی
 جهات و آیدمی وجود به اتحاد سیمرغ، به مرغان پیوستن از پس
  .]22[دنشومی نابود ابعاد و
	

	گیرینتیجه
 و عارفانه عقاید بازتاب که گرفت نتیجه توانمی شد ذکر آنچه از

 و راهنمایی و امامت مفهوم به که نمادهایی قالب در شیعی
 بستر از (اعم آبادروشن بنای نقوش در کنند،می اشاره دستگیری
 ،است بوده تزیینات ویزادست ترینپررنگ )هامایهنقش و هندسی
 ادبی و اساطیری نمادهای کمک به که تصویرهایی کنار در زیرا

 هنمادشناسان تفسیر نیز و کنندمی اشاره هدایت مفهوم به ایرانی
 مفهوم به اشاره در هاآن تمامی (که هندسی یهانشانه و نقوش
 ،"اهللا" مقدس یهانام هستند)، مشترک کامل انسان و کمال

 کنار درشده است  تکرار بنا نقوش میان در که "علی" ،"محمد"
 )است بنا شیعی بارز نمادهای از که( گنبد تزیینی نمایطاق دوازده
 آنچه از تقدیر هر به .شوند محسوب مدعا این هتاییدکنند ندتوانمی
 وجود توانمی آید،می بر ،مطالعه این در بنا نقوش تفاسیر از که

 پس بشارت و هدایت مفهوم به که را اسالمی و عارفانه ایاندیشه
 از مقاصدش به بخشیدنتجسم برای  و کندمی اشاره هدایت از

 در را بردمی بهره اسالمی حکمت و ایرانی نمادهای و هااسطوره
  .شد متصور تزییناتی نقوش این نمودهای

  

  موردی توسط نویسندگان ذکر نشده است. قدردانی: و تشکر
  موردی توسط نویسندگان ذکر نشده است. اخالقی: تاییدیه
  موردی توسط نویسندگان ذکر نشده است. منافع: تعارض
  /مقدمه نگارنده اول)، (نویسنده یمقبل تایآناه نویسندگان: سهم
 دوم)، (نویسنده یطهران انیسارا سود )؛%٥٠( اصلی گرپژوهششناس/روش

	)%٥٠( بحث اصلی/نگارنده پژوهشگر
در منطقه  یمور یت یهازادهو ملحقات امام ینییعناصر تز یمعرف"

دانشگاه  یمال تیاست که با حما "آبادزاده روشنبر امام هیگلستان با تک
  نور انجام شده است. امیپ
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