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چکیده

پوشش، قسمت باالیی حجم بناست که فضای واقع در زیر خود را می پوشاند. در مقایسه با معماري نقاط مختلف جهان، تنوع 

و غناي پوشش ها در معماري اسالمی ایران خیره کننده است. این امر در عصر صفوی که زبانی نمادین، بر ظاهر و باطن معماری 

سایه می افکند، جلوه ای ویژه می یابد. هدف اصلی در پژوهش حاضر، بررسی معنای نمادین پوشش در عصر صفوی می باشد. این 

موضوع، با گردآوری اطالعات کتابخانه ای و میدانِی شش نمونه موردی از پوشش های مساجد و مدارس صفوی بررسی شده  است. 

در هر نمونه، نمادهای به کاررفته در شکل، آرایه، منظر شهری و جلوه های نور پوشش معرفی و سپس براساس مطالعات تاریخی 

کتابخانه ای، معنایی که قراین و شواهد معرف آن است، پیشنهاد شده است. تحلیل کیفی )مقایسه( نشانه ها و معانی آنها در نمونه ها 

نتایج مقاله را شکل می دهد: در عصر صفوی، منظومه ای از معانی نوین شیعی، معنای آسمانه در ادوار پیشین را کامل کرده و غنا 

می بخشند. بدین ترتیب، افزون بر دو معنای »آسمان« و »توحید« که از معانی پیشینی گنبد و متعلق به دیگر ادوار معماری اسالمی 

است، دو معنای »بهشت« و »انسان کامل« بروز می یابد. این مفاهیم نوین، در تزاحم و تقابل با دو مفهوم پیشین نبوده و با آنها 

هماهنگ، همسو و در طول آنهاست. 
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1. روش تحقیق

در این پژوهش، بررسی معنای پوشش از طریق مطالعه بر 
خود بناها به مثابه مستنداتی مجسم انجام می شود. در این روش 
خواندن دقیق و جزء به جزء بنا و گردآوری اطالعات از درون 
بنا، مبنای کار می باشد تا از دخالت دادن مستقیم علوم انسانی و 
اسالمی، چون فلسفه یا فقه در فرآیند تحقیق پرهیز گردد. به بیان 
دیگر این روش روایت های بیرونی از بنا را در حاشیه قرار دهد و 

مقدمه
در معماری ایرانی، پوشش از اولویت و اهمیت زیادی نسبت 
به دیگر اندام های معماری برخوردار است. در مقایسه با معماري 
نقاط مختلف جهان در اعصار مختلف، تنوع و غناي پوشش ها 
در معماري ایراني خیره کننده است. معمار ایراني چنان به سقف 
مي پردازد که گویي دغدغه اي به جز آن ندارد. وی به سادگي از 
سطوح پاییني مي گذرد و توجه خاصش را به آسمانه مي کند. 
واژه شناسی پوشش می تواند کلیدی جهت فهم جایگاه معنایی 
نشانه ای  براي پوشش،  »آسمانه«  واژه  انتخاب  باشد.  پوشش 
بسیار زیبا و گویا از پشتوانه های معنایي این عنصر معماری دارد. 
این واژه، جایگاه پوشش را از سقفي و سرپناهي عملکردی، به 
آسماني معنایي طراحان و باشندگان فضا ارتقا مي دهد. وجود 
»کاسه  و  »چترمینا«  دهر«،  »خیمه  چون  فراوانی  اصطالحات 
سرنگون« و »گنبد دهر« در شعر و ادبیات ایراني براي آسمان و 

آسمانه، نشان دهنده اعتقاد نیاکان ایراني به معنای باطنی پوشش 
است )اردالن، 1380، 75(. این چنین است که در بسیاري از بناهاي 
دوران اسالمي، پوشش اهمیتي ویژه مي یابد. از یك سو، از طریق 
پرداخت شکل خود زمینه بروز و ظهور معاني آسماني را فراهم 
مي سازد و از سوي دیگر، بر اساس ساختار خود، چگونگي سازه 

و ساختمان بنا را تعیین مي کند.
اهمیت معنایی پوشش در عصر صفوی که زبانی نمادین، بر 
ظاهر و باطن معماری سایه می افکند، جلوه ای ویژه می یابد. در 
مقاله حاضر ابتدا به تبیین جایگاه معنایی پوشش می پردازد. پس 
از آن اشاره ای کوتاه به نظام معنایی عصر صفوی و تأثیر آن بر 
معماری آن عصر می شود. سپس موضوع اصلی مقاله، معنای 
پوشش در معماری عصر صفوی، از طریق تحلیل نشانه های 

موجود در نمونه های برگزیده بررسی می شود. 

نگرشی درونی به بنا دارد. 
گردآوری اطالعات به صورت نمونه موردی انجام شده  است. 
از میان گونه های مختلف معماری صفوی، دو گونه مسجد و 
مدرسه که بیشترین تأثیرها را از نظام معنایی و فرهنگی جامعه 
پذیرفته اند، انتخاب شده است. در هر یك از نمونه ها یك یا چند 
پوشش شاخص به عنوان موضوع مطالعه بررسی شده است. 
انتخاب  مکان هایی  از  نمونه ها  بنا،  هر  پوشش های  میان  در 
قرار  فضایی  اصلی  محورهای  در  که  شده اند 
داشته و در سلسله مراتب فضایی از اهمیت قابل 
توجهی برخوردار هستند. این امر نقش آنها را 
اصلی  انگیزه های  بازنمودن  و  نمادپردازی  در 

معمارانه برجسته تر می سازد )جدول 1(.

2. نظام معنایي معماری و 
شهرسازی اصفهان صفوی 
)آشنایی با عرصه تحقیق(

آموزه های الهی دین اسالم، به مرور در بستر 
علمی و فرهنگی جوامع مسلمان رشد نمود و در 
قالب آرای حکمی، فلسفی و عرفانی شکوفا گشت. 
چنین فضایی موجب شکوفایی حیات عقلی شیعه 
شد و جریان های علمی مختلفی را در بیشتر نقاط 
کشور، به پایتختی شهر اصفهان ایجاد نمود. »این 
جریان های علمی که نام مکتب الهی اصفهان به 
شده  گذاری  پایه  میرداماد  توسط  گرفت،  خود 
و به وسیله مالصدرا اوج گرفت« )نصر، 1365، 

جدول 1- معرفی مکان و نوع پوشش های انتخابی.
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480-445(. آموزه های این مکتب، زندگی و حیات مردم زمانه را 
در زمینه های مختلف تحت تأثیر قرار داد و هنرمندان رشته های 
مختلف، با زبان و بیان خود، در اظهار این معانی سعی کردند. 
معماران و شهرسازان صفوی نیز با دریافت این آموزه ها، به ارائه 
تصاویر نمادینی که گویای پیام های نوین شیعی بود، پرداختند. در 
این میان مساجد و مدارس نقشی ویژه داشتند. از یك سو مانند 
تمامی دوره های اسالمی به عنوان مکان هایی جهت ارتباط با عالم 
معنا، باالترین جایگاه و ظرفیت را در تصویر نمودن مفاهیم توحیدی 
اسالم داشتند و از سوی دیگر، از آن جهت که به لحاظ سیاسی، 
علمی و اجتماعی از مکان های اصلی گسترش آموزه های مکتب 

اصفهان بود، تأثیرات مستقیمی از این آموزه ها دریافت نمودند. 
بدین ترتیب مکتب اصفهان، زمینه ساز زایش اندیشه هایی 
گشت که در پی خلق جهان آرمانی و سرزمین موعود در آثار 
خود بودند. چنین برداشتی از اثر معماری قبالً نیز در جوامع 
مسلمان وجود داشت ولی به علت وجود نظام منسجم و یکپارچه 
علمی، حکمی، فلسفی و هنری مکتب اصفهان در عصر صفوی، این 
نگرش بازتابی متفاوت داشت. در حقیقت نقش معنوی و نمادین 
اندام های معماری، پیش از صفویه تنها در نقاط خاصی از بناها 
به چشم می خورد، اما آنچه در تدوین مجدد فضای معماری ایرانی 
در این عصر روی داد، نقش نمادینی بود که به هر یك از اندام های 
معماری در بناهای گوناگون و به ویژه در بناهای همگانی، در یك 
نظام متعالی مفهومی واگذار گردید و این امر تا آنجا تعمیم یافت 
که شالودة کالبدی بنا را تحت تأثیر قرار داد و با آن ترکیب گشت 
)فالمکی، 1375(. بر این اساس، اندام های مختلف بنا به گونه ای 
طراحی شدند که هر یك به عنوان یك نشانه تصویری، گوشه ای 
از باغ بهشت را مجسم سازند و به مثابه یك کل واحد، آینه ای از 
حقیقت بهشت مثالی گردند. این امر به یاری آرایه های منقوش 
و کتیبه های حامل پیام های اسالمی در بناهای صفوی نمودی 
بارز یافت و موجب شد که به تعبیر آرتور اپهام پوپ، این بناها به 
»کالم الهی« تبدیل شوند )پوپ، 1365(. در ادامه گزیده ای از بناهای 
شاخص اصفهان صفوی، به عنوان نقاط عطفی از بهشت مثالین 

شیعی بررسی شده و معنای پوشش در آنها مطالعه می شود.

3. بررسی نمونه ها
در این بخش ویژگی های پوشش های اشاره شده در جدول1 
بررسی می شود. نشانه های موارد مقایسه در هر نمونه، مطابق 
با نمودار1 در4 گروه »شکل«، »آرایه«، »جلوه های نور« و »تصویر 
شهری1« انجام می شود. در هر نمونه، با توجه به مدلول های 
بررسی شده، ابتدا نمادهای به کار رفته معرفی می شوند. سپس 
بر اساس مطالعات کتابخانه ای، معنایی که قراین و شواهد معرف 

آن است، تبیین می گردد.

3.1. پوشش بیرونی گنبد مدرسه چهارباغ اصفهان و 
مسجد جامع عباسی

شکل چفد گنبد و آرایه های آن در این دو نمونه تصویر 
جدیدی را در سیمای شهری ارائه می کنند. هر چند سازه گنبدهای 

دو پوسته، میراثی فنی است که از سبك آذری و دوره تیموریان 
در این بنا بکار می رود، اما ترکیب آن در خط آسمان شهری و با 
چنین لباسی، امری بدیع است. گنبد در هر دو نمونه، با بهره گیری 
از چفد شبدری تند آوگون دار2، تداعی کننده شکل انتزاعی درختی 
نمادین است. این نشانه با پوشش گنبد با کاشی هایی با زمینه 
فیروزه ای مملو از شاخه های بهم پیچیده، تکمیل شده و قوت 

می گیرد. 
استیرلن، این نشانه تصویری را، اشاره ای به درخت زندگی 
می داند و بیان می کند که »این درخت، در متن باغ بهشت که مسجد 
نمایندة آن است، همان »درخت زندگی« همیشگی مشرق زمین 
است ... گنبد یك نشانه است. بندرگاهی طبیعی است، جان پناهی 
که دور از دست ها و اعماق بیابان تشخیص داده می شود. درخت 
بهشت است؛ برج نشانه ای است که خبر از وجود چشمه آب 

حیات می دهد؛ مرکز دنیاست« )استیرلن، 1377، 174(.
این مفهوم در مبانی عرفانی مکتب اصفهان حضور دارد. 
سهروردی که حضور او و پیروانش در شهر اصفهان )550-

587ق(، زمینه ساز تأثیرات ماندگاری بر بسترهای نظری صفوی 
شد، در کتاب عقل سرخ در بخش های مختلفی به معرفی درخت 
طوبی پرداخته است3. بنابر تفاسیر قرآن، طوبی درختی است که 
اصلش در خانة پیامبر)ص( یا امام علی)ع( است و شاخه های آن 
همه جا و بر سر همة مومنان و بر فراز همة خانه هایشان گسترده 
از آن مقام رهبری و  است، که در واقع ممکن است تجسمی 
پیشوایی آنان و پیوندهای ناگسستنی میان این پیشوایان بزرگ و 
پیروانشان باشد که ثمرة آن، آن همه نعمت گوناگون است )مکارم 

شیرازي، 1378، 210( و  )طباطبایي، 1370، 489(.
وجود چنین معنایی در دو نمونه بررسی شده، با جایگاه گنبد 
در سیما و خط آسمان شهری نیز سازگار است. در هر دو مورد 
گنبد درختی انتزاعی را می نمایاند که با حجمی بزرگ بر گریو 
استوانه ای بلند شکفته شده و گلولة زمردین عظیمی را بر فراز 
خط آسمان شهر به نمایش می گذارد. بدین ترتیب گنبد، با رنگ 
فیروزه ای و بلندای متمایز خود در کانون منظر شهری قرار دارد 

و جلب نظر می کند )صفایی پور، 1386(.
از سوی دیگر آرایه های کار شده در هر دو نمونه نیز بر 
مفهوم والیت تأکید دارد. در مدرسه چهارباغ، ذکر نام مقدس 

نمودار1- موارد مقایسه در پوشش های انتخابی.
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پیامبر )ص( و امام علی )ع( و صلوات بر ایشان و فرزندانشان در 
کتیبه هایی به خط ثلث و کوفی بنایی می تواند قرینه ای بر حضور 
معنای طوبی باشد. در مسجد جامع عباسی نیز، دو کتیبه تأکید 
ویژه ای بر این مفهوم دارند. نخست کتیبه بنایی گریو است که 
صلوات بر پیامبر )ص(، امامان و به طور ویژه بر امام دوازدهم 
)ع( در آن دیده می شود. مورد دوم، کتیبه ای به خط ثلث و به قلم 
ـ.ق در باالي سردر اصلی  علی رضا عباسي و مورخ سال 1025 ه
مسجد بر روی کاشی معرق می باشد4. هرچند به نظر مي رسد که 
موضوع این کتیبه، بیان تاریخ اتمام سردر است، اما در این میان 
نکته اي بسیار ظریف وجود دارد. در میان عبارات کتیبه، اشاره اي 
استعاري به دو آیه از قرآن دیده می شود؛ اشاره اي که شاید نیاز 

چنداني به وجود آنها در این کتیبه تاریخي به نظر نرسد.
آیه نخست، اولین آیه سوره اسري مي باشد5. این آیه که آیه 
تغییر قبله مسلمانان از بیت المقدس به کعبه مي باشد، در کتیبه هاي 
بسیاري از مساجد و به ویژه در فضاي گنبدخانه کاربرد دارد که 

می تواند تأکیدی بر شرافت ساخت مسجد داشته باشد. آیه دیگر، 
آیه 29 سوره رعد است- که پیش تر نیز به آن اشاره شد- تنها 
آیه  ای در قرآن است که در آن واژه طوبي به کار رفته است. در 
این کتیبه ضمن استفاده از معنای لغوی طوبی، ایهامی در کاربرد 
معنای اصطالحی آن نیز دیده می شود. اشاره کنایه اي به مفهوم 
طوبی در کنار توجه به محبت حضرت علي)ع( در متن کتیبه 
مي تواند قرینه و شاهدي بر توجه به معناي شیعي درخت طوبی، 

در فضاي فکري سازندگان، طراحان و تصمیم گیران بنا باشد.

3.2. پوشش درونی گنبد مدرسه چهارباغ و مسجد 
جامع عباسی اصفهان

همچون پوشش بیرونی این دو بنا، حال و هوای فضاهای 
درونی این دو پوشش نیز، به هم شبیه است. سطح آسمانه، 
گستره ای منحنی را شامل می شود که شاخه های اسلیمی و 
خطایی همگرا و هم مرکز آن را پوشانیده اند. هندسه کلی آرایه های 

جدول 2- نشانه ها و مفاهیم پوشش بیرونی مدرسه مسجد جامع عباسی 
اصفهان.

جدول 3- نشانه ها و مفاهیم پوشش بیرونی مدرسه چهارباغ عباسی اصفهان.

ماخذ: )ترسیم از پیرنیا، 1382، 334 و تصاویر از نگارندگان(.ماخذ: )ترسیم پیرنیا، 1382، 296و تصاویر از نگارندگان(.
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گنبد، مفهوم حرکت از کثرت به وحدت را می نمایاند. وجود شمسه 
طالیی در مرکز پوشش، این الگوی هندسی و مفهوم وحدت متجلی 
از آن را تقویت می نماید. هر چند در بسیاری از نمونه های الگوی 
هندسِی حرکت از کثرت به وحدت در آرایه های پوشش دیده 
می شود، اما آنچه در اینجا بدیع و تازه است؛ ارائه تصویری از 
باغ بهشت است که در قالب ترکیب گل های رنگارنگ و شاخه های 
اسلیمی سفید بر زمینه الجوردی نمایش داده می شود. همچنین 
خزش نوارهای نورانی از طریق کاربرد شباک های هشت تایی در 
مسجد جامع عباسی و چهارتایی در مدرسه چهارباغ عباسی، 
به تعلیق و خیالین تر شدن این فضا و تصویری بدیع حاصل از 

آسمانه در آن کمك می کند.
این تصویر می تواند تداومی از تصویر ذهنی درخت بهشتی 
باشد که در پوشش بیرونی این دو بنا نقش بسته است و این بار 
از درون فضا احساس می شود. شاخه های به هم پیچیده درختی 
بهشتی )طوبی( که همه فضای زیر پوشش را دربر گرفته و 

آرامشی نافذ در سایه گسترده خویش ایجاد کرده است. 
طوبی  درخت  شیعی،  اندیشه  در  شد  بیان  که  همان گونه 
نمادی از مفهوم والیت است که به صورت درختی سایه گستر 

)ظل ممدود6 (، پربار )المقطوعه و ال ممنوعه7 (، نافذ و خنك در 
خانه پیامبر )ص( یا حضرت علی )ع( در بهشت متجلی می گردد 
)طباطبایي، 1368، 124-143(. بررسی شاخصه ها و ویژگی های 
مفهومی درخت طوبی در اندیشه شیعی، نشان از هماهنگی این 
مفهوم با تصویر پوشش در دو نمونه بررسی شده است8. بررسی 
محتوای کتیبه های به کار رفته در گنبدخانه، بار دیگر همچون تحلیل 
پوشش بیرونی، توجه به مفهوم والیت امام علی)ع( در فضاسازی 

پوشش در این دو نمونه را نشان می دهد )جدول4 و5(. 
در بنای مدرسه چهارباغ عباسی، دو ردیف کتیبه به خط ثلث 
به کار رفته است. کتیبه باالیی در محل گریو و در زیر شباک ها 
قرار دارد که مضمون آن، روایتی است که به حدیث منزلت9  
معروف بوده و به عظمت مقام معنوی امام علی )ع( اشاره دارد. 
در ردیف پایین، نیز احادیثی مانند حدیث ثقلین و یا مقایسه 
حضرت با برخی از انبیاء10)ع(  به نقل از پیامبر اکرم )ص( وجود 
دارد که ضمن وصف سجایای حضرت علی )ع( بر مقام والیت 

ایشان تأکید می کند. 
گنبد  زیر  کتیبه  ردیف  دو  عباسی  جامع  مسجد  بنای  در 
و یك کتیبه در باالی محراب وجود دارد که محتوای هرسه با 

جدول 5- نشانه ها و مفاهیم پوشش درونی مسجد جامع عباسی اصفهان. جدول4- نشانه ها و مفاهیم پوشش درونی مسجد جامع عباسی اصفهان.

معنای پوشش در معماری عصر صفوی

ماخذ: )ترسیم از پیرنیا، 1382، 334 و تصاویر از نگارندگان(.ماخذ: )ترسیم از پیرنیا، 1382، 296 و تصاویر از نگارندگان(.
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جایگاه والیی حضرت علی )ع( مرتبط است. کتیبه باالیی در زیر 
شباک های گریو جای دارد که روایتی را مبنی بر اعالم وصایت 
حضرت علی)ع( از قول پیامبر اکرم )ص( نقل می کند11. همچنین در 
این کتیبه روایت واقعه غدیر خم به چشم می خورد. کتیبه پایینی، 
به آیه و داستان مباهله می پردازد که تأکیدی بر عظمت معنوی 
حضرت امیر، حضرت زهرا، امام حسن و حسین )ع( به عنوان 
اهل بیت پیامبر )ص( دارد12. در کتیبه باالی محراب نیز روایاتی 
به نقل از پیامبر اکرم )ص( دیده می شود که مرتبه پذیرش والیت 
حضرت علی )ع( را در مقایسه با دیگر اعمال و فرایض دینی 
روشن می سازد13. استفاده از چنین مفاهیمی در زیر گنبد، تا 
پیش از این نمونه ها بسیار نادر است و نشان از اقبال ویژه 
سازندگان به مفهوم والیت حضرت امیر المومنین علی )ع( در 

ساخت بنای این مسجد دارد.

3.3. پوشش درونی هشتی ورودی مدرسه چهارباغ 
این نمونه با تاق کاربندی اختری 16 در وسط و دو نیم کار 
در دو سو پوشیده شده است. این تاق از عناصری هندسی 
تشکیل شده که با هندسه ای یکپارچه و با تقارنی نقطه ای، گرد 
مرکز پوشش قرار گرفته اند. این پوشش و دیگر نمونه های 
کاربندی یا مقرنس که هندسه ای از ستاره ها و چند ضلعی ها 
آنها را ایجاد کرده است، می تواند متضمن تلمیحاتی از جهان 
هستی باشد. »از میان نقش های هندسی، آنها که دارای ستاره 
یا شمسه اند بیشتر تداعی کننده آسمانند. شبکه دوایر هم مرکز 
مدارگونه ای که زیرنقِش گره های ستاره ای است یادآور مدارات 
همچون  ها  شمسه  هم فاصله  شعاع های  و  است  ستارگان 
پرتوهایی است که در آسمان پرستاره از ستارگان می تابد. 
البته این گره ها، تصویر دقیق ستارگان و مدارات سماوی که در 

جدول6- نشانه ها و مفاهیم پوشش درونی گنبد مسجد شیخ لطف اهلل اصفهان.

ماخذ: )ترسیم پیرنیا، 1382، 299 و تصاویر از نگارندگان(.
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رساله های نجومی همزمانشان دیده می شود نیست، بلکه تنها 
انتزاعات هندسی ساده ای است که که در حد تشبیه کنایی و 

استعاری عمل می کند« )نجیب اوغلو، 1379، 161(. 
باالی  در  کانونی  عنصر  برای  »شمسه«  نامگذاری 
پوشش هاست که فضا را دربرگرفته و همه خطوط هندسی به آن 
ختم می شود می تواند روشن ترین اشاره به مفهوم آسمان باشد. 
در نمونه حاضر، آرایه ها هر چه بیشتر به یاری معمار آمده اند تا 
این مفهوم مثالین بروز و ظهور روشن تر بیابد. ساخت شمسه با 
کاشی هایی به رنگ زرد طالیی، سمبولیسم خورشید معنایی را 
در مرکز پوشش و کانون فضا تقویت می کند )استیرلن، 1377، 
179(. اما معنای باطنی این خورشید را می توان از محتوای 
کتیبه های به کار رفته در پوشش به نحو دقیق تری حدس زد. 
در آرایه های کاربندی مرکزی، عبارات »الحکم هلل« و »ال اله اال 
اهلل« در قالب کتیبه های معقلی به خط کوفی بنایی وجود دارد که 
محتوایی توحیدی را در کانون فضا ارائه می دهد. در شمسه 
دو نیم کار کناری نیز با همین تکنیك، نام های مقدس اهلل و محمد 
)ص( در ردیف باال و نام مبارک علی )ع( در ردیف پایین کار 
شده است. محل کتیبه ها، سلسله مراتبی از وجود خداوند به 
پیامبر )ص( و حضرت علی )ع( را نشان می دهد که در کنار 
ترکیب رنگی شمسه )رنگ زرد طالیی به استعاره از خورشید( 
می تواند بیان کننده معنای این پوشش باشد. این معنا، خداوند را 
به عنوان مبدأ و منشأ نور هستی و پیامبر )ص( و حضرت علی 
)ع( را واسطه های انتقال فیض الهی معرفی می نماید14. توسعه 
مفهوم والیت خداوند و پیامبر )ص( به امیر المومنین )ع( و تأکید 
بر جایگاه والیی و علمی آن حضرت در دیگر کتیبه های کار 
شده در این فضا نیز دیده می شود. دو کتیبه یکی به خط ثلث 
و حاوی حدیث نبوی »انا مدینه العلم و علی بابها« و دیگری به 
خط کوفی بنایی حاوی بخشی از حدیث »علی حبه قسیم النار و 
الجنه15« از مهم ترین این نمونه ها هستند. نصب این دو کتیبه در 
باالی در ورودی مدرسه، می تواند تأکیدی نمادین بر جایگاه 

حضرت علی )ع( به عنوان باب علم باشد.

3.4. پوشش درونی گنبد مسجد شیخ لطف اله
با وجود قوت طرح و نمادپردازی متعالی گنبد در نمونه های 

بر اساس مقایسه نشانه های شکل، آرایه )نقش و کتیبه(، نور و 
منظر شهری در نمونه های بررسی شده،  می توان به چهار الیة 
معنایِی آسمان، توحید، بهشت و انسان کامل در گنبدهای شاخص 

صفوی اشاره کرد: 
6-1. معنای آسمان: نخستین سطح این معانی که در واژه 
آسمانه نیز مسستر است، مفهوم »گنبد فلکِی آسمان« است. این 
معنا که از شکل کلی گنبد برداشت می شود، در ادوار مختلف 
معماری ایران در پیش و پس از اسالم تکرار شده است. در دوره 
صفویه، مفهوم »آسمان افالکی« بواسطه رواج کاردبرد نام های 

قبلی، به گفته بسیاری از پژوهشگران معماری ایرانی و معماران 
معاصر، تأثیرگذاری ممتاز و بی نظیر این نمونه غیرقابل انکار 
است. به عقیدة پوپ، گنبدخانة مسجد شیخ لطف اهلل نمایانگر 
تکامل نهایي طرح گنبد بر روي مربع است )پوپ، 1387، 262(. 
پوپ به تأثیر »الهامی برتر« در این بنا اشاره می کند که در همه 
فضا احساس می شود )همان، 267(. با بررسی دقیق تر شکل 
اندام ها، آرایه ها و کتیبه ها می توان عمق معنای این الهام برتر 

را دقیق تر بیان نمود. 
در این نمونه نسبت رنگ کرمی و الجوردی با دیگر نمونه ها 
تفاوت دارد و رنگ کرم همراه با لکه های سفید رنگ فضای 
غالب را تشکیل می هد. رنگ الجورد در سطوح کلی کمتر شده و 
تنها در کتیبه ها به طور کامل غالب است. ویژگی دیگر، شاخص 
شدن پیچ های تزئینی طاق بندی و امتداد یافتن آنها تا کف است. 
این کار موجب شده  محدوده گوشه سازی در بنا از نظر بصری 
توسعه یافته تا کف فضا ادامه یابد و بدین ترتیب تأثیر فضایی 
آن بر مخاطب بیشتر شود. نورپردازی این نمونه نیز آن را از 
بسیاری نمونه ها ممتاز می کند. در این نمونه افزایش تعداد 
شباک ها تا 16 نورگیر، نور مالیمی را در حجمی بیشتر به زیر 
گنبد می تاباند که بر سبکی و تعلیق بیشتر پوشش موثر است. 
به جز شباک ها وجود چهار گشودگی بر چهار جداره اصلی 

گنبدخانه نیز در ارتقای نورگیری بنا موثر است )جدول 6(.
اما شاید ممتازترین جلوه معنایی این نمونه نقوش و کتیبه 
ها در آن هستند. در این بنا، گنبد با نقوشی از گل و شاخه های 
اسلیمی پوشیده شده است که در زمینه ای یکپارچه به سمت 
مرکز فضا و به دور شمسه میانی متحد می شوند. بارزترین 
مفهوم نهفته در این نقش، حرکتی مالیم از کثرت به وحدت است 
که بر هندسه همه فضا سایه افکنده است. تقارن عناصر اصلی 
فضا همراه با تنوع عناصر جزئی موجب غنای این احساس شده 
است. به نظر می رسد این مفهوم با محتوای کتیبه کار شده در 
کتیبه باالیی گریو نیز هماهنگی دارد. در کتیبه گریو باالی شباک، 
حدیثی نبوی مرتبط با اهمیت و ارزش حضور در مسجد وجود 
این کتیبه به مضمون کلی توحید عملی اشاره  دارد. عبارات 
دارند16؛ و َخلق، هدایت، اطعام، سیرابی، شفابخشی و زندگی و 

مرگ انسان را تنها وابسته به امر خداوند می دانند.

نتیجه
مقدس »اهلل«، »محمد« و »علی« بر سطح پوشش، به مفهوم »آسمان 

ملکوتی« ارتقاء می یابد. 
6-2. معنای توحید: در همه نمونه های بررسی شده، ساختار 
هندسی و فضایی گنبد ثابت است که نتیجه آن، ایجاد فضایی 
متعادل و متقارن با تأکیدی بسیار بر محور عمودی در مرکز 
فضاست. در این فضا همه اجزای تشکیل دهنده در خدمت انتقال 
پیامی توحیدی مبنی بر حرکت از کثرات به وحدت در کانون فضا 

هستند.. 
فوق،  معنای  دو  تکامل  و  توسعه  در  6-3. معنای بهشت: 

معنای پوشش در معماری عصر صفوی
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می توان به اندیشه شکل گیری »بهشت مثالین« اشاره کرد. تجلی 
این مفهوم در ادوار پیشین، بیشتر در جداره های مساجد دیده 
می شود اما در دوره صفوی به مدد رواج فن کاشی هفت رنگ، 
معمار امکانات بیشتری برای بروز این معنا در پوشش می یابد. 
بدین ترتیب پوشش با نقوش اسلیمی آمیخته به گل های رنگارنگ 
در زمینه ای الجوردی پوشیده می شود که تصویر باغ بهشت را 

می نمایاند. 
6-4. معنای انسان کامل: آخرین الیه معنایی را می توان در 
بناهای شاخص تر و به طورخاص در مدرسه و مسجد جامع 
عباسی مشاهده کرد. در این دو بنا در تکامل و توسعه الیه های 
معنایی پیشین، ایده تجلی بهشت، براساس آموزه های شیعی 
ارتقاء یافته است. بر این اساس، حقیقت بهشت و معنای واقعی 
آن، وجود مقدس انسان کامل است که به مثابه قطبی معنوی همه 
فضای قدسی را احاطه کرده و در بر می گیرد. این مفهوم در کانون 
فضایی بنا، در پوشش گنبدخانه، با استفاده از نماد درخت آرمانی 

طوبی در آرایه ها و روایات والیی در کتیبه ها نمود یافته است.
براین اساس در عصر صفوی، مجموعه ای از معانی نوین 
غنا  و  کرده  کامل  را  پیشین  ادوار  در  آسمانه  معنای  شیعی، 
می بخشند. بدین ترتیب، افزون بر دو معنای »آسمان« و »توحید« 
که از معانی پیشینی گنبد و متعلق به دیگر ادوار معماری اسالمی 
است، دو معنای »بهشت« و »انسان کامل« بروز می یابد. مفاهیم 
نوین پوشش در این دوران، در تزاحم و تقابل با دو مفهوم پیشین 
نبوده و با آنها هماهنگ و همسوست. به عبارت دقیق تر، معانی 
»بهشت« و »انسان کامل«، هم با شکل سپهرگون پوشش و معنای 
آسمان افالکی منطبق است و هم بر هندسه مرکزگرا و توحیدی 
نمودار 2- الیه های معنایی پوشش های صفوی.و معنای وحدانی آن. متعالی ترین معنای پوشش در این دوران 

معنای »انسان کامل« است که در حکمت شیعی، معنای باطنی 
و حقیقت بهشت است. این مفهوم بر تارِک پوشش گنبدخانه 
در کانون فضاهای معنوی می نشیند و بر اساس نگرش جامع 
معنایِی مکتب اصفهان، از پوشش به مدرسه یا مسجد جامع و از 

آنجا به همه شهر تسری می یابد.
در پایان الزم به ذکر است که برداشت ها و معانی برشمرده، 
وصفی قاصر از بحر معنایی است که غور در آن، تنها از اهل 
حکمت و معنا بر می آید و سیر در آن صفای دل و جالی خرد 
می طلبد. امید است که بضاعت محدود این نوشتار، به سالمت 
و کمال مضامین حکمی مد نظر آسیبی نرسانده باشد و زمینه 
را برای دستیابی به سرچشمه های حکمت و معنویت سالکان 

فراهم سازد.

جدول 7- مقایسه نشانه ها )دال( و مفاهیم )مدلول( پوشش در نمونه های بررسی شده.
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پی نوشت ها
 

1 روشن است که بررسی مفهوم گنبد در منظر شهری، تنها در مورد 
پوشش بیرونی گنبد معنا دارد.

2 به بیرونی زدگی انحنای گنبد از راستای گریو )گردن گنبد( آوگون 
می گویند.

3 »پس پیر را گفتم: درخت طوبی، چه چیزیست و کجا باشد؟ گفت: 
درخت طوبی، درختی عظیم است، هر کس که بهشتی بود، چون به بهشت 
رود، آن درخت را در آنجا ببیند و در میان یازده کوه که شرح دادیم، 
کوهی است، او در آن کوه است. گفتم: آن را هیچ میوه بود؟ گفت هر 
میوه ای که تو در جهان می بینی، بر آن درخت باشد و این میوه ای که پیش 

توست، همه از ثمرة اوست« )سهره وردي، 1383، 8(.

4 ترجمه متن کتیبه: به یاری خدا و همراهی نیکوی او بنای این مسجد که 
شایستگی گزاردن نماز با همه بایستگی های آن را دارد به پایان رسید. این 
مسجد همتای مسجد االقصی است که ورود به آن برکت دارد. سعادت دو 
دنیا از آن کسی که بر ساخت پایه ها و ستون های آن نظارت کرد همچنان  
که نامش محب علی است همواره دوستار علی باشد و معمارش که در کار 

خود همتای مهندسان است، علی اکبر اصفهانی است.

 5  سبحان الذی اسری بعبده لیال من المسجد االقصی الذی بارکنا حوله 
لنریه من ایاتنا انه هو السمیع البصیر. 

 6 این عبارت: اشاره به آیه 30 سوره واقعه، در توصیف نعمت های 
بهشتی دارد.

7 این عبارت اشاره به آیه 33 سوره واقعه، در توصیف نعمت های 
بهشتی دارد.

8 معنای پوشش در این دو نمونه، در مقاله ای نوشته شده توسط 
غالمحسین معماریان، محمدرضا بمانیان و هادی صفایی پور در مجله 

معماری و شهرسازی تربیت مدرس در دست چاپ است. 

 9 ر.ک )بحاراألنوار، ج 37، 187(.

ِ ص: َمْن أََراَد أَْن َیْنُظَر إِلَی آَدَم فِي ِعلْمِهِ َو إِلَی ُنوٍح فِي  10  َقاَل َرُسوِل اهللهَّ
َتْقَواُه َو إِلَی إِْبَراِهیَم فِي ِحلْمِهِ َو إِلَی ُموَسی فِي َهْیَبتِهِ َو إِلَی ِعیَسی فِي ِعَباَدتِهِ 

َفلَْیْنُظْر إِلَی َعلِيِّ ْبِن أَبِي َطالٍِب )ع( )بحاراألنوار، ج 39، 40(.

11 در زمان رسول خدا)ص( ستاره ای )از آسمان ( فرو افتاد پس 
رسول خدا )ص( فرمود: به این ستاره نگاه کنید و ببینید در منزل هر 
کسی فرو افتد او جانشین من است پس نظر کردیم و دیدیم که در منزل 
علی علیه السالم فرود آمد پس گروهی از مردم گفتند محمد در محبت 
علی علیه السالم گمراه شده است و خداوند متعال این آیه را نازل فرمود: 
سوگند به ستاره آنگاه که فرو افتد، صاحب شما گمراه نشده و فریب 
نخورده و از روی هوی سخن نمی گوید، نیست آن مگر وحی ای که بر او 

وارد می گردد )مناقب ابن مغازلی، حدیث 310، 353(.

12 پس بگو )ای پیامبر( بیایید ما و شما با فرزندان و زنان خود با هم به 
مباهله برخیزیم )یعنی در حّق  یکدیگر نفرین کنیم( تادروغگویان را به لعن 

و عذاب خدا گرفتار سازیم ]آل عمران: 61[.

13  ترجمه متن کتیبه: یا علی! اگر بنده ای خدا را چنان عبادت کند مانند 
فعالیت نوح در میان قومش و مانند کوه احد طال و جواهرات در راه خدا 
انفاق کند و چنان طول عمری داشته باشد که هزار حج با پای پیاده بجای 
آورد، سپس بین صفا و مروه مظلومانه به قتل برسد، اما والیت تو را در 

دل نداشته باشد یا علی! هرگز بوی بهشت را استشمام نمی کند و هرگز 
داخل بهشت نمی شود )بحار األنوار، ج 27، 194 باب7، 166 (.

 14 نظریه نو افالطونی » فیض«، که اساس هستی را تجلی نور ازلی از 
مبدأ اول )احد یا نور مطلق( می داند، طی قرن 4 و اوایل قرن 5 خصوصا 
در حلقه های معتزلی و شیعی اساس تفکر فلسفی اسالمی واقع شد )نجیب 

اوغلو، 1389، 163(.

که گفت: رسول خدا )ص(  است  نقل شده  بن عباس  عبداهلل  از   15
فرمودند: ... ای گروه مردم! همانا علی تقسیم کننده جهنم )نار( است کسی 
که یاور و دوست او باشد وارد آتش نخواهد شد و کسی که دشمن او 
باشد از آن نجات نخواهد یافت. همانا او تقسیم کننده بهشت است کسی 
که دشمن او باشد وارد آن نخواهد شد و کسی که دوست او باشد از آن 

محروم نخواهد شد.

16 ر.ک )مستدرک الوسائل، ج 3، 437-436(. 
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