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چکیــــده: 

بازشناسی تأثیر اندیشه ی عرفانی در پدیداری رنگ آبی در کاشی  کاری 
مساجد ایران*

حسین مرادی نسب**

محمدرضا بمانیان***

ایرج اعتصام****

دانشجوی دکتری معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران

استاد معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران )نویسنده مسئول(

استاد معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران

تاریخ دریافت مقاله: 95/03/03      تاریخ پذیرش نهایی:95/06/13      

معماری توده ی عینیت یافته ی فرهنگی است که به آن تعلق دارد و یا از آن تأثیر می پذیرد. اگر معماری ایران نیز در 
معماری توده ی عینیت یافته ی فرهنگی است که به آن تعلق دارد و یا از آن تأثیر می پذیرد. اگر معماری ایران نیز در 
طول دوره ی اسالمی مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد؛ این واقعیت را که معماری متأثر از اندیشه و باورها در طول دوره 
اسالمی است؛ آشکار می نماید. در همین راستا، هدف از این پژوهش نیز بازخوانی تأثیر اندیشه ی عرفانی بر پدیداری 
نمادگرایانه ی رنگ آبی در کاشی کاری مساجد می باشد. شروع اندیشه  ی عرفانی مبتنی بر کشف و شهود با امام محمد 
غزالی )قرن پنجم( و با فلسفه ی مبتنی بر نور شیخ اشراق سهروردی )قرن ششم( همراه بود که در آن مراتب معرفت و 
آگاهی با مراتب نور و ظهور آن مطابقت دارد و با رشد تفکر عرفانی نور و رنگ، جلوه ی بارزتری یافت؛ به طوریکه رنگ در 
اندیشه ی عرفانی نجم الدین کبری )قرن هفتم( و شیخ عالءالدوله سمنانی )قرن هشتم(، جسمانیت و کثرت یافته نوراالنوار 
است و هر رنگی نمایانگر باطنی )تمثیل( یک معناست. سابقه ی تاریخی نشان می دهد تشکیل انجمن های فتیان و فتوت 
نامه ها نقش مهمی در انتقال باورها و اندیشه های عرفانی شیعی به صاحبان اصناف از جمله معماری داشته است؛ لذا این 
بینش تمثیلی عرفانی خصوصًا در معماری مساجد )جامع( -که اوج جلوه گاه رمزی هنر معماران می باشد- به کار برده شده 
است؛ تا نشان دهد نیایشگاه ها می توانند محل برقراری برترین نسبت میان معماری و باور به شمار آیند. زبان عرفانی -که 
زبان رمزی و تمثیل است- به بهترین وجهی در معماری دوره ی صفویه -که اوج تفکر شیعی عرفانی است- متجلی شده 
است. تناظر میان حاالت )اولیه( منازل سلوک عرفانی با تمثیل استفاده از کاشی آبی در معماری مساجد ایرانی که یکی 
از تأثیرات باورهای عرفانی می باشد؛ سبب گردیده است تا استفاده از کاشی آبی )چه الجوردی و چه فیروزه ای( بصورت 
غالب از ابتدای بهره یری تا استیالی تمام کاشی کاری در مساجد دوره صفویه )مسجد امام( باشد. در این پژوهش گردآوری 
داده ها و اطالعات از طریق مطالعات اسنادی و کتابخانه ای صورت گرفته؛ سپس با تحلیل داده ها ضمن استفاده از روش 

توصیفی تحلیلی در بستر تاریخی با استفاده از شواهد تعیین گر به اثبات آن پرداخته می شود. 

واژه های کلیدی: اندیشه عرفانی، تمثیل، معماری، کاشی، رنگ آبی، مسجد.

**moradinasab_h@yahoo.com ***bemanian@modares.ac.ir ****irajettesam@yahoo.com

آموزه های  بر  تأکید  با  انطباق کیمیای معنا در دوره ی صفویه  با عنوان »چگونگی  از رساله دکتری حسین مرادینسب  این مقاله مستخرج   *
استاد مشاور می باشند. به عنوان  اعتصام  ایرج  راهنما و  استاد  به عنوان  بمانیان  اشراقی« است که دکتر محمدرضا 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jr
ia

.iu
st

.a
c.

ir 
at

 1
7:

24
 IR

D
T

 o
n 

T
ue

sd
ay

 J
un

e 
1s

t 2
02

1

http://jria.iust.ac.ir/article-1-693-fa.html


33فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره چهاردهم / بهار 1396 / سال پنجم

مقدمه 
تصویری  هنرهای  دیگر  مانند  اسالم  در  بصری  هنرهای 
از این دست اصول را  ساختار و مبانی خاص خود را دارند 
در  اشراقی-عرفانی  آموزه های  کلی  ماهیت  در  می توان 
معماری ایرانی یافت. بکارگیری رنگ بصورت کاشی کاری 
در معماری مساجد ایران از جمله این موضوعات است که 
می تواند معلول عوامل فرهنگی، تکنیکی، روانشناختی و یا 
نیازمند توضیحاتی در  به بحث   از ورود  باشد قبل  اقلیمی 
خصوص شروع استفاده از رنگ در کاشی کاری و همچنین 

می باشیم. آن  تکاملی  سیر 
»استفاده از رنگ در معماری ایران به دوره ایالمیان می رسد. 
خام  خشت  از  آن  بیشتر  که  چغازنبیل  زیگورات  دیوارهای 
است با ساروج و قیر مالط شده در بسیاری جاها پوشیده از 
آجرها  کوره پزی با رنگ آبی، سبز و درخشش فلزی است« 
)پوپ 1388، 18(. این استفاده از رنگ چه با کاشی و چه 
با موزائیک رنگی تا دوره ی اسالمی ادامه دارد؛ اما با ورود 
اسالم به ایران ما شاهد یک معماری بی رنگ تا قرن ششم 
هستیم. »گرایش به رنگ را می توان مسبب مهمترین تحول 
)دوره  معماری  این  تاریخ  تقسیم بندی  کلی ترین  عامل  و 
و  بی رنگ  معماری  دوره  دو  به  و  آورد  به حساب  اسالمی( 
اما  قاسمی 1390، 278(.  )حاج  قائل شد«  رنگین  معماری 
حضور رنگ با کاشی در معماری ایران در دوره ی اسالمی 
از نیمه ی دوم قرن ششم آغاز می شود. »معماری اسالمی 
ایران در یک دوره ی طوالنی یعنی بیش از پنج قرن فاقد 
رنگ به معنای مصطلح آن بوده؛ یا به بیان دیگر رنگ آن بر 
رنگ مصالحی چون آجر و گچ محدود می شده است. پس از 
حدود نیمه ی دوم قرن ششم هجری است که رنگ در چند 
بنا حضور قابل توجهی دارد« )همان، 277( از جمله می توان 
به گنبد سرخ مراغه که یک برج آرامگاهی )540ه.ق( است 
رنگ  آبی  کاشی های  قرمز،  آجرهای  همراه  که  کرد  اشاره 
سرتاسر بنا را در بر گرفته است. نکته ی مهم این است که 
رنگ آبی در کاشی کاری )چه الجوردی و چه فیروزه ای( چه 
بصورت تک رنگ و چه در میان دیگر رنگ ها در معماری 
ایران همیشه رنگ غالب بوده است. »آبی در دو صورت تیره 
و روشن یا به اصطالح الجوردی و فیروزه ای در آثار معماری 

ظاهر شده است. اهمیت رنگ های یاد شده، بدین جهت است 
که در اکثر ترکیبات رنگی حداقل یکی از این دو حضور دارند 
و معمواًل رنگ متن ترکیب را می سازند و یا دست کم سطح 
قابل توجهی را به خود اختصاص می دهند« )همان، 280(. 
به حضور مستمر کاشی  توجه  با  متذکر شد  باید  همچنین 
در مساجد از ابتدای بکارگیری )نیمه ی دوم قرن ششم( تا 
مورد  به عنوان  جامع  مساجد  پژوهش،  این  در  دوره صفویه 
این  امر  دیگر »حقیقت  از طرف  و  انتخاب شده اند  پژوهی 
است که مسجد به تمام معنی بنایی است اسالمی و از این 
به  اسالمی  معماری  رمزهای  و  راز  کلیه  جلوه گاه  دیدگاه، 
شمار می آید« )هیلن برند، 1389،31( پس با توجه به هدف 
نمادگرایانه تحقیق تزئینات مساجد محمل مناسبی می باشد؛ 
حفظ  را  خود  ویژه  ارزش های  »رمزها  گنون  رنه  قول  به 
می کنند و از راه تزئین به جا می مانند« )گنون 1371، 151(.

از  از بعضی  استفاده  این نکته ضروری است  اینجا ذکر  در 
کاشی های رنگی چون کاشی زرین فام در دوره ی ایلخانیان و 
رنگ طالیی در تزئینات کاشی کاری دوره ی تیموری معمول 
گردید بعنوان مثال »این کاشی )زرین فام( ابتدا در قرن پنجم 
ساخته شد و کاربرد آن در دوره فرمانروایی ایلخانی به اوج 
رسید« )بزرگمهری 1389، 110(؛ می توان برای آن مفاهیم 
نیر طهوری در  اما همانطور که  نمود  نیز جستجو  نمادینی 
مقاله ی »جستجوی مفاهیم نمادین کاشی زرین فام« معتقد 
است این مفاهیم نمادین متأثر از عوامل مختلفی و از جمله 
در  این چنین  مواردی  بنابراین  است؛  ایرانی  فرهنگ کهن 
جهت  لذا،  نمی باشد.  پژوهش  این  موضوعیت  چارچوب 
رنگ هایی  یا  رنگ  از  پژوهش  فرضیه ی  بیشتر  اتکاپذیری 
که تنها در یک دوره ی خاص در کاشی کاری معماری ایران 

عمومیت داشته است؛ پرهیز گردیده است.
پیشینه تحقیق

نظراتی  اظهار  و  مقاالت  پژوهش  مورد  موضوع  درباره ی 
سیدحسین  است.  شرح  این  به  آنها  از  تعدادی  دارد  وجود 
نصر در زمینه ی وجه معنایی نور و رنگ در هنر در مقاله ی 
»سنت اسالمی در معماری ایرانی« که مقدمه ی کتاب حس 
وحدت شده است. تیتوس بورکهارت نیز در مقاله ی »مبانی 
هنر اسالمی« به نقش نمادین کاشی در مساجد به صورت 
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فصلی  اردالن  نادر  است. همچنین  پرداخته  مختصر  خیلی 
آن،  در  آورده که  در کتاب »حس وحدت«  را  نام رنگ  به 
بینش عرفانی به همنشینی های مکمل و گاه متضاد رنگین 
به همراه توضیحاتی درباره نظام سه و چهار و هفت رنگی 
پرداخته است؛ این تحلیل ها گاه با مصداق هایی در معماری 
نور در معماری  اطوار  نیز همراه می باشد. »تأملی در  ایران 
ایران اسالمی« مقاله ای است از هادی ندیمی که به بحث 
کیفی نور در معماری ایران می پردازد. طهوری نیز در مقاله ی 
»جستجوی مفاهیم نمادین کاشی زرین فام« وجه فرهنگ 
کهن ایران )قبل از اسالم( را به همراه عوامل دیگر تأثیرگذار 
در این مورد دانسته است؛ اما پژوهش حاضر در جستجوی 
نقش اندیشه عرفانی در پدیداری رنگ بصورت کاشی کاری 

در معماری مساجد دوره اسالمی است.
فرضیات و روش تحقیق

از آنجاییکه »پوشش گسترد ه ی بناهای تاریخی با تزئینات 
معماری  در  اسالمی  هنر  ویژگی های  مهم ترین  از  ]کاشی[ 
ایران است« )ویلبر 1389، 17(؛ می تواند استفاده از آن معلول 
عوامل اعتقادی )فرهنگی(، اقلیمی، امکانات و تکنیکی و یا 
روانشناختی باشد. پس می توان گفت چهار فرضیه در نسبت 

با ورود کاشی )رنگ( در معماری ایران وجود دارد.
و  شروع  سبب  عرفانی  نمادگرایانه  اندیشه های  نقش   .1
گسترش رنگ در کاشی کاری معماری ایران خصوصاً مساجد 

گردید.
2. نقش اقلیمی مصالح کاشی سبب استفاده از آن در معماری 

ایران و جایگزینی آن بجای پوشش آجری گردید.
3. وفور منابع معدنی و امکانات زیاد در تهیه و ساخت کاشی 

سبب گستردگی استفاده از آن در معماری ایرانی شد.
4. به دلیل مسائل روانشناختی رنگ، سبب بکارگیری کاشی 

در معماری ایران شد.
استفاده از رنگ به صورت کاشی در معماری ایران موضوعی 
گسترده است که در آثار مکتوب اسناد قابل توجهی در ارتباط 
با آن قابل شناسایی است. از این رو موضوع پژوهش از سابقه 
نظری خوبی برخوردار می باشد. لذا هر یک از فرضیات مطرح 
شده ابتدا با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی، مبانی 
آن تبیین سپس به روش تحلیلی توصیفی و با بهره گیری از 

مدارک و شواهد تعیین گر تاریخی در بستر کالبدی معماری 
ایران )دوره اسالمی( به آزمون گذاشته شدند. الزم به ذکر 
است با توجه به محتوای کیفی بعضی از فرضیات )خصوصًا 
فرضیه اول( از فهم استنباطی نیز برای تحلیل کمک گرفته 

شده است.
انتخاب نمونه ها و مصادیق

با توجه به عنوان مقاله تصور می شود که خانقاه -که مکان 
صوفیان و دراویش است- می تواند محمل مصداقی مناسبی 
جستجو  مقاله  نویسنده ی  اما  باشد؛  پژوهش  موضوع  برای 
برای شناخت معماری خانقاه در ایران در بخش نتیجه گیری 
ایران  تاریخ  در طی  خانقاه  که  »نمی دانیم  می نماید  اذعان 
در دوران اسالمی مفهوم و کالبدی یکسان داشته یا سخت 
مقوم  اجزای  که  نمی دانیم  است.  بوده  متحول  و  دگرگون 
خانقاه بودن و آنچه موجب می شود بنایی خانقاه شود چیست 
و کدام چیزهاست که از روی آن می-شود به خانقاه بودن 
یا نبودن بنایی حکم کرد« )قیومی بیدهندی 1393، 79(. به 
همین دلیل خانقاه نمی تواند مصداق مناسبی را برای آزمون 

فرضیه فراهم آورد. 
»در طول تاریخ همواره معماران مسلمان در پی این بوده اند 
که با التزام به احکام نورانی اسالم و دین باوریشان خانه ی خدا 
را به نیکوترین وجه بیارایند و بدین دلیل است در طی چهارده 
قرن گذشته گنجینه گران بهایی از مساجد به جا مانده است« 
)بمانیان 1380، 90(. لیکن »جامع نقش عمومی با مایه های 
نمادین و تبلیغی داشت که مساجد عادی از آن بی بهره بودند« 
)هیلن براند 1389، 44(. بر همین نکته، مالصدرای شیرازی 
در کتاب تفسیر آیه نور بدین صورت تأکید دارد »برای حقایق 
تمام  که  است  تمثالتی  و  مظاهر  نشات،  و  عوالم  متاصل، 
آنها در مسجد جامع انسانی که عبادتگاه اصل ذکر و تسبیح 
و پرستشگاه تمامی مردمان است یافت می شود« )صدرای 
به  جامع  مساجد  دلیل،  همین  به   .)104  ،1362 شیرازی  
عنوان مصداق مناسب برای تحقیق انتخاب شد و با توجه 
به ورورد کاشی کاری به مساجد از دوره ی خوارزمشاهیان تا 
استیالی تمام کاشی کاری مساجد در دوره ی صفویه، مساجد 

جامع این دامنه ی تاریخی مورد بررسی قرار گرفتند.
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عوامل  فنی،  مصالح  و  امکانات  اقلیم،  نقش 
روانشناختی در استفاده از کاشی در معماری ایران

در خصوص فرضیه ی دوم باید گفت یک امر کلی -که تقریبًا 
در رابطه با ساختارهای سنتی ایران صدق می کند- همگونی 
آنها با عوامل اقلیمی در هر مقیاسی اعم از شهری و معماری 
این  از  بنا و مصالح در هر یک  است. »بافت شهری، فرم 
)قبادیان   است«  اقلیمی  شرایط  با  کامل  تطبیق  در  مناطق 
1384، 2(. لذا استفاده از یک مصالح )کاشی( در اقلیم های 
مختلف در ایران )گاه متضاد نسبت به هم( درست نمی نماید؛ 
البته قول کریم پیرنیا در مقاله ی مردم واری معماری ایران 
)1355( در خصوص استفاده از کاشی در گنبد مساجد چنین 
است »اگر گنبدی از تیزه تا پاکار با کاشی پوشیده می شود 
تنها برای زیبایی نیست؛ اینجا کاشی درست جای پوشش های 
فلزی باختر زمین را گرفته و نیک آزموده اند که پوششی بهتر 
و سودمندتر از این )کاشی( در آب و هوای کشور ما نیست«؛ 
بطوریکه زهره بزرگمهری از شاگردان ایشان این سودمندی 
اقلیمی را این چنین بیان می دارد »کاشی از مصالحی است 
رطوبتی  و  حرارتی  عایق  چون  و  دارد  آمودی  قابلیت  که 
به وضوح  ایران  معماری  در  آن  از  می رود؛  به شمار  خوبی 
استفاده شده است« )بزرگمهری 1389، 95(. حال استدالل 
ایران  اقلیمی  تنوع  در  ایشان  نظر  از  نظرات  اظهار  اینگونه 
شاید اینگونه باشد که کاربرد عایق حرارتی و بازتاب نور آن 
)کاشی( در مناطق گرم و خشک و دشت های فالت ایران 
چون یزد کاربرد اقلیمی دارد و در مناطق معتدل و مرطوب 
کشور نقش عایق رطوبتی آن مورد استفاده می باشد. اما با 
توجه به شروع استفاده از کاشی در دوره ی اسالمی در ایوان 
مساجد در دوره ی خوارزمشاهی )که هیچگونه توجیه اقلیمی 
ندارد( این دالیل قانع کننده به نظر نمی رسد. از مساجد جامع 
دوره ی خوارزمشاهیان »مسجد زوزن نظیر مسجد فرومد از 
نوع دو ایوانه سبک خراسانی است و در ایوان آن از کاشی های 
الجوردی وفیروزه ای به وضوح استفاده شده است. در نتیجه 
این مسجد یکی از قدیمی ترین بناهای ایرانی است که در 
تزئین نمای خارجی آن از کاشی های دو رنگ سود جسته اند« 
)گدار 1387، 285(. دیگر اینکه استفاده اقلیمی از کاشی در 
در  حداقل  می توانست  تیموری(  دوره  )در  مساجد  گنبد 

دوره بعد از سلجوقیان و یا در دوره ی ایلخانیان در مساجد 
اشترجان، ورامین انجام گیرد؛ چراکه ما استفاده از کاشی آبی 
رنگ را در گنبد مقبره سلطان سنجر سلجوقی )در اواخر دوره 
سلجوقیان( و سپس در گنبد مقبره اولجایتو در سلطانیه زنجان 
)در دوره ایلخانیان( شاهد هستیم. لذا این تأخیر تأمل برانگیز 
است چراکه »معماران و هنرمندان سعی می کرده اند بهترین 
گیرند  کار  به  مساجد  بنای  در  را  خود  تجربیات  و  ابداعات 
تا عالی ترین نمونه  های معماری را خلق کنند« )سلطان زاده  

.)5 ،1372
از طرف دیگر استیالی پوشش کاشی در داخل و خارج بنا در 
مساجد ایران در دوره ی صفویه به مانند مسجد امام و مسجد 
شیخ لطف اهلل اصفهان چه توجیه اقلیمی می تواند داشته باشد 
و در آخر باید گفت جایگزینی کاشی با آجر در معماری ایران 
)نیمه ی دوم قرن ششم( با توجه به اینکه )آجر( از مصالح 
مناسب اقلیمی و بادوام در مناطق کویری است؛ وجه غالب 

اقلیمی فرضیه را در مساجد کمرنگ تر می نماید.
 البته در خصوص فرضیه ی سوم نقش امکانات و مسائل فنی 
در استفاده از کاشی در معماری ایران می توان گفت تمسک 
به دالیلی چون امکانات و وفور منابع معدنی در تهیه و ساخت 
کاشی در معماری ایران چندان صحیح به نظر نمی رسد؛ زیرا 
اواًل تهیه مواد اولیه ی آجر نسبت به کاشی سهل تر و ارزان تر 
بوده؛ ثانیاً فرآیند تهیه ی آجر نسبت به کاشی نیز آسان تر و 

سریع تر می باشد.
از اهمیت استفاده ی غالب و محوری کاشی آبی در میان دیگر 
رنگ های کاشی و همچنین عدم جایگزین مناسب برای آن 
با دیگر رنگ های کاشی در صورت عدم دسترسی به لعاب 
تاریخچه  کتاب  در  تاریخی رسولی  دوره ی  در  آبی  مناسب 
و شیوه های معماری ایران اینگونه اشاره می کند: »تخریب 
عدم  و  کریم خان زند  حکومت  آغاز  در  یزد  الجورد  معدن 
دسترسی به الجوردی خالص چون این معدن که رنگ غالب 
خانواده آبی و سرمه ای در کاشی کاری آن شیوه های آذری و 
اصفهانی اول را تشکیل می-دهد؛ هنرمندان آمودکار را بر 
آن دانست تا کمترین استفاده را از کاشی کاری در بناها بعمل 
همدان،  نیشابور،  »در  البته  )رسولی  1384، 127(.  آورند« 
و  دارند  یافت می شود ولی کمی زردی  نیز الجورد  الجین 
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ویژگی الجورد اصلی را ندارند« )پیرنیا 1387، 283(.
برخورداری معماری مساجد از کاشی به دلیل وجه روانشناختی 
رنگ از فرضیاتی است که به دلیل حضور رنگ قبل از اسالم 
مورد تردید واقع می شود؛ چراکه علت معماری بی رنگ در 
روانشناختی  توجیه  اولیه دوره ی اسالمی چه  حدود 5 قرن 
دارد. از طرف دیگر در جنبه ی روانشناختی رنگ، هر رنگ 
بر حسب سردی، گرمی، درخشانی خود می تواند تأثیر روانی 
خاص بر انسان بگذارد. »رنگ آبی سیستم مرکزی اعصاب را 
تسکین می دهد رنگ آبی به معنای وفاداری و صداقت است 
و محتوای عاطفی آن رقت و نازکی است« )لوشر  1389، 
تأمل  و  مراقبه  فضای  -که  مسجد  فضای  با  اگرچه   .)75
است- همخوانی دارد ولی این فرضیه سیر تکاملی تدریجی 
استیالی تمام رنگی را در مساجد از خوارزمشاهیان تا صفویه 
توجیه نمی نماید. »مایه گرفتن از دو رنگ آبی روشن و سیر 
نه تنها در قرن هفتم ]ایلخانیان[ بلکه در تمام دوره ی  تیموری 
و اوایل دوره صفوی، رواج بیشتر داشت« )ویلبر  1346، 91(.

حال با توجه به ضعیف بودن هر یک از فرضیات مطرح شده 
برای بررسی و تحلیل ثواب تر فرضیه ی اول، یعنی بازخوانی 
مساجد  معماری  در  کاشی  از  بهره گیری  نمادگرایانه  نقش 
می بایست به دلیل تأثیرگذاری اندیشه ها و اعتباریات جاری 
با  معمار  زیرا »چنانچه  گیرد؛  قرار  واکاوی  مورد  نیز  جامعه 
وجود آشنایی با مباحث اسالمی، تحلیل و درک درستی از 
اعتباریات جامعه در زمان رمزپردازی نداشته باشد؛ احتمال 
بازخوانی موفق رمزگان به حداقل خواهد رسید« )رئیسی و 

همکاران  1393، 92(.
رنگ و مفاهیم نمادین آن در اندیشه ی عرفانی

نور می توان  در  را  عالم  بزرگترین حقیقت  و  »بنیاد هستی 
یافت. در قرآن مجید بارها به نور اشاره شده و حق تعالی 
بقره/257،  )نور/35،  است«  دانسته  مطلق  و  حقیقی  نور  را 
رعد/17، ابراهیم/1، حدید/28، انعام/122، توبه/32، حدید/12، 
زمر/69(و »بی شک در این میان، آیه ی نور سهمی مهم در 
ایجاد زبان نمادین در اسالم داشته است« )نویا 1373، 295(. 
در ادبیات عرفانی، رنگ همیشه با نور مالزم است و همچنین 
اصلی ترین عامل بازتاب واژه ی نور در اندیشه های صوفیانه، 
السماوات فی  نور  آیه  35 سوره نور قرآن کریم »اهلل  تأثیر 

االرض« است. امام محمد غزالی )نیمه ی اول قرن ششم( 
به عنوان یک متصوف اولین کسی است که اندیشه عقالنی 
فلسفه مشائی را مورد انتقاد قرار داد و در فصل اول کتاب 
مشکوه االنوار ثابت می کند که آنچه سزاوار و شایسته نام 
نور است؛ فقط نور خداوند است »نور حقیقی اوست و نوری 
نور  اوست  نورها و  نور همه  اوست  ندارد و  او وجود  سوای 
کلی، نور عبارت است از چیزی که سبب ظاهر شدن همه 
چیزها باشد« )غزالی  1363، 144(. همچنین او نور را ماورای 
الوان و رنگ ها می داند که البته رنگ ها به واسطه ی نور پدید 
می آیند او عالم علوی را که عالم حسن و زیبایی است باالتر 
از عالم محسوس می داند. به طوریکه هر چه در این عالم است 
مانند رنگ تصویری از عالم علوی یا عالم انوار است. »نور 
می شود«  ادراک  رنگ ها  با  که  رنگ ها  ورای  است  معنایی 
)غزالی 1364، 62( پس غزالی با نگاه تمثیلی و رمزی، مراتب 

ظهور نور را در عالم محسوس تبیین کرده است.
شیخ اشراق سهروردی )نیمه ی دوم قرن ششم( که اندیشه ی 
او نیز مبتنی بر فلسفه نور است در کتاب حکمت اشراق در 
اشراقی  نورانی خداوند،  نور چنین می گوید »ذات  خصوص 
پایدار می بخشد که خود بدان بروز می یابد و همه چیز را به 
شعاع خود جان داده در وجود می آورد و همه چیز در جهان 
ناشی از نور ذات اوست و جمال و کمال همه موهبتی است 

از سخای او و نیل بدین اشراق رستگاریست«.
 این اشراق نورانی را نجم الدین کبری، عارف قرن هفتم با 
تصویری رنگی ارائه می دهد و از نظر او »معانی، برای ثبوت 
پیوند میان آنها و میان بصیرت در رنگ ها ظاهر می شوند« 
)کبری 1388، 30(. بطوریکه »هر رنگی نمایانگر باطنی یک 
و  )سیر  گذار  او  برای  که  )عسکری 1392، 55(  معناست« 
سلوک( از طریق مراتب رنگ ها وسیله ای است برای آگاهی و 
معرفت تا  به قرب الهی برسد و باور او این هدایت رنگی، گام 
به گام برای رهرو متجلی می شود. »احساس دیدن نورهای 
برشمارد گام  را  آنها  تا  رنگی که نجم کبری پیش می رود 
به گام از دمی برمی خیزند که در آن فردیت مینوی انسان، 
به  رسیدن  به  تا  شده  آزاد  پست ترش  من  از  پیروزمندانه 
درجه ی آگاهی راه خویش را به درجه ی نفس آرامش یافته 
که آستانه فراسوست پی می گیرد« )کربن 1379، 157(. پس 
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می توان گفت در بینش نجم الدین کبری وجه نمادین رنگ ها 
جلوه گری راهنمای آسمانی است.

بعد از نجم الدین کبری، نجم رازی صاحب کتاب مرصادالعباد 
دومین کسی است که به ذکر مسائل سیر و سلوک با استفاده 
از تمثیل های رنگی نور پرداخته است. »بدان که منشاء انوار 
متنوع است بر حسب روحانیت مالک« )نجم رازی  1387، 
300(. البته در بینش او این اشراقات و نورهای رنگی به زیبایی 
اشاره دارد. پس از او به واسطه ی شیخ عالءالدوله سمنانی در 
نور و رنگ در عرفان اسالمی صورت  قرن هشتم، جلوه ی 
رمزی  حکم  رنگ ها  از  یک  هر  به طوریکه  یافت  بارزتری 
مشاهدات  و  می روند  شمار  به  سلوک  و  سیر  مراحل  برای 
قلبی متناسب با سطح آگاهی و معرفت عرفا )در مراتب سیر 
و سلوک( متفاوت است این تفاوت ها با رنگ خود را نشان 
می دهند. لذا این حضور رنگین در عالم محسوس تمثیل و 

می توان گفت در بینش نجم الدین کبری وجه نمادین رنگ ها 
جلوه گری راهنمای آسمانی است.

بعد از نجم الدین کبری، نجم رازی صاحب کتاب مرصادالعباد 
دومین کسی است که به ذکر مسائل سیر و سلوک با استفاده 
از تمثیل های رنگی نور پرداخته است. »بدان که منشاء انوار 

رمزی از عالم معناست و گزینش رنگی متناسب با حاالت 
مظاهر  این  او  عرفانی  اندیشه ی  در  اما  سالک.  عرفانی 
رنگین )اندام عرفانی( هر یک متناظر با هفت پیامبر درونی 
است که با سیر کمال در عالم مرتبه حضرت آدم آغاز و به 
اثر  شریعت محمد)ص( که خاتم است منتهی می شود »تا 
اسالم  دایره  در  قدم  نشود  ظاهر  خرد  باطن  در  ابدانی  نور 
نتواند نهاد« )سمنانی  1369، 243(. لذا آنچه از اندیشه ی 
تمثیلی عالءالدوله سمنانی برمی آید هدایت گری رنگ است. 
سید محمد نوربخش )قرن نهم( نیز با تکیه بر انوار متلونه 
به تبعیت از اسالف خویش و بر اساس واقعیات و تجربیات 
ارتباط معنایی و  الوان  انوار، تجلیات و  عرفانی خود »میان 
برقرار می کند« )جاللی شیجانی  1393، 249(؛ در  رمزی 
با  مالزم  تقرب  مسیر  در  سالک  عرفانی  تجلیات  او  بینش 

رنگین است. عالمی 

متنوع است بر حسب روحانیت مالک« )نجم رازی  1387، 
به  رنگی  نورهای  و  اشراقات  این  او  بینش  در  البته   .)300
عالءالدوله  شیخ  به واسطه ی  او  از  پس  دارد.  اشاره  زیبایی 
عرفان  در  رنگ  و  نور  جلوه ی  هشتم،  قرن  در  سمنانی 
اسالمی صورت بارزتری یافت به طوریکه هر یک از رنگ ها 

جدول 1. جلوه ی نمادین رنگ از دیدگاه عرفانی
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اسالم  دایره  در  قدم  نشود  ظاهر  خرد  باطن  در  ابدانی  نور 
نتواند نهاد« )سمنانی  1369، 243(. لذا آنچه از اندیشه ی 
تمثیلی عالءالدوله سمنانی برمی آید هدایت گری رنگ است. 
سید محمد نوربخش )قرن نهم( نیز با تکیه بر انوار متلونه 
به تبعیت از اسالف خویش و بر اساس واقعیات و تجربیات 
ارتباط معنایی و  الوان  انوار، تجلیات و  عرفانی خود »میان 
برقرار می کند« )جاللی شیجانی  1393، 249(؛ در  رمزی 
با  مالزم  تقرب  مسیر  در  سالک  عرفانی  تجلیات  او  بینش 

عالمی رنگین است.

حکم رمزی برای مراحل سیر و سلوک به شمار می روند و 
مشاهدات قلبی متناسب با سطح آگاهی و معرفت عرفا )در 
مراتب سیر و سلوک( متفاوت است این تفاوت ها با رنگ خود 
را نشان می دهند. لذا این حضور رنگین در عالم محسوس 
تمثیل و رمزی از عالم معناست و گزینش رنگی متناسب با 
حاالت عرفانی سالک. اما در اندیشه ی عرفانی او این مظاهر 
رنگین )اندام عرفانی( هر یک متناظر با هفت پیامبر درونی 
است که با سیر کمال در عالم مرتبه حضرت آدم آغاز و به 
اثر  شریعت محمد)ص( که خاتم است منتهی می شود »تا 

نمودار 1. نقش فتوت نامه ها در تأثیرپذیری اصحاب صناعات معماری از اندیشه های عرفانی

نجیب اغلو در کتاب »هندسه و تزئین در معماری« نقش 
انتزاعی را از زبان پروبیرابان در مقاله ای در فلسفه ی اربانه 
این چنین تعریف می نماید: » ترجمه تزئینی تفکر عرفانی 
اسالم و نمادگرایی محض آن« )نجیب اغلو  1379، 107( 
تزئینات  در  خصوصًا  آن  ترجمه  به  اشاره ای  ادامه  در  و 
توسط اصحاب فتوت بدین گونه دارد » این عمل ترجمه را 
صنعتگران مسلمان که به انجمن های اخوت صوفیه تعلق 
به  را  خود  روحی  مکاشفات  ایشان  می دادند  انجام  داشتند 
دیوار  بر  تزئین  زبان  از  استفاده  با  و  ترجمه  بصری  زبان 
بناها نقش می کردند« )همان، 107(. یکی از بارزترین وجه 

تمثیلی بکار گرفته شده از اندیشه های عرفانی مبتنی بر نور، 
ایران سیر  پدیداری رنگ در معماری است که در مساجد 
پیوسته ای را دنبال می کند تا اینکه بناهای مساجد در دوره 

صفویه با لباسی از رنگ )کاشی( پوشیده می شود.
استفاده ی  بر  شیعی  عرفانی  اندیشه ی  تأثیر 

آبی کاشی  از  نمادگرایانه 
معنای  بر  آگاهی  و  هوشیاری  با  ایرانی  هنر  در  »رنگ ها 
تمثیلی هر یک و شناخت تأثیراتی که ترکیب و هماهنگی 
آنها بر روح می نهد؛ به کار گرفته می شود. استفاده ی سنتی 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jr
ia

.iu
st

.a
c.

ir 
at

 1
7:

24
 IR

D
T

 o
n 

T
ue

sd
ay

 J
un

e 
1s

t 2
02

1

http://jria.iust.ac.ir/article-1-693-fa.html


39فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره چهاردهم / بهار 1396 / سال پنجم

از رنگ ها بیش از اینکه به تقلید رنگ های طبیعی بپردازد؛ 
جزء  رنگ  اینگونه،  آنهاست.  آسمانی  حقیقت  تذکار  پی  در 
اصلی از هنر و معماری ایرانی و از جمله عناصری است که 
آنهاست«  شناخت  گرو  در  ایرانی  هنر  باطنی  معنای  درک 
وحدت  نماد  نور  شد  گفته  که  همانطور   .)68  ،1372 )نصر 
است و با رنگ لباسی از کثرت می پوشد. یعنی انوار جبروت 
به واسطه ی نور زیاد منزل به منزل شکسته شده و سطح به 
سطح نور آن تنزل می یابد تا سرانجام به نهایت تنزل، نزول 
مراتب  این  می نماید.  محسوس  دنیای  در  رنگی  کثرت  به 
نوری به بهترین شکل تمثیلی توسط غزالی بر اثر معماری 
بیان شده است. »نور ماه از روزن خانه ای داخل می شود و بر 
آیینه ای که منصوب در حیاط است می تابد و از آن به حیاط 
دیگری که در مقابل اوست منعکس می شود و تو می دانی 
آن نور که بر زمین تابیده تابع نوری است که در حیاط است 
و آنکه در حیاط است؛ تابع نوری است که در آیینه است و 
از  است  ماه  در  آنچه  و  است  ماه  تابع  است  آیینه  در  آنچه 
خورشید می باشد؛ زیرا ماه از او کسب نور کرده است و این 
انوار چهارگانه را مراتبی است که بعضی از بعضی دیگر باالتر 
درجه ی  و  معلوم  مقام  هریک  برای  و  می باشد  کامل تر  و 
ویژه ای است که از آن تجاوز نمی کنند« )غزالی 1363، 34(.

بیشتر در سمبولیسم رنگ خرقه  آبی در عالم عرفان  رنگ 
خرقه ی  که  است  رنگ هایی  نخستین  از  و  دارد  کاربرد 
صوفیان بدان متصف بوده است. »بدین سان )در کار نجم 
کبری و نیز عالءالدوله سمنانی( رنگ جامه ی آبی را در خور 
زندگانی  نخست  گامه های  در  هنوز  که  می گرداند  کسانی 
نیز  عبادی   .)228  ،1379 )کربن  می برند«  سر  به  عارفانه 
در کتاب »التصفیه فی االحوال المتصوفه« در ضمن آداب 
اینگونه بیان می کند که »از  پوشیدن صوفیان این نکته را 
دیدگاه صوفیه این رنگ نماد رهایی از بدایت سلوک است« 

)عبادی  1368، 245(.
اما نکته ی مهم این است که عرفا این پوشش رنگ آبی را 
در دو دسته ی رنگی می شناسند. »این آیین را نجم کبری 
که برای رنگ آبی دو دسته بندی می شناسد؛ آشکارا گواهی 
کرده است: یکی رنگ کبود )آبی تیره( و دیگری آبی ارزق 
این  )آبی آسمانی، الجوردی(« )کربن  1379، 228(. پس 

است  پوششی  عرفانی  بینش  در  آبی  رنگ  تمثیلی  نقش 
برای آغاز راه سیر و سلوک.

همانطور که گفته شد؛ فتوت نامه ها نسبت میان سیر و سلوک 
عرفانی را با هنر و صنعت به راهیان تمثیل نشان می دهد. 
این نفوذ تمثیل رنگی آبی راهی به فتوت نامه سلطانی نیز 
پیدا نموده است. »ولون ارزق ]آبی[ اختیار متصوفه است؛ 
با آنکه لون سیاه در قبول اوساخ از ارزق تمام تر و ممکن 
از  را  یادگیری  را  رسم  این  واضع  بود  آن  سبب  که  است 
جمله متقدمان طریقت به اتفاق لون ارزق دست داده باشد 
و دیگران بر سبیل ارادت و تبرک به او تشبه نموده و خلف 
از سلف تلقی کرده و رسمی گشته و طایفه ای از متصوفه 
از  انگیخته اند.  تکلف وجوه  به  آن  انواع  و  ملون  اختیار  در 
به رنگی پوشند  لباس  ایشان بعضی گفته اند که متصوفه، 
که مناسب حال ایشان بود... و حال اهل ارادت نه چنین 
است. پس جامه ی سیاه مناسب حال ایشان نباشد و چون 
به  و  باشند  نیافته  خدامی  کلی  به  نفوس  ظلمات  از  هنوز 
صفای مطلق نپیوسته، جامه ی سپید نیز مناسب حال ایشان 
نبود؛ بلکه الیق حال ایشان جامه ی ارزق باشد« )کاشفی 

سبزواری  1348، 66(.
از  پوشیده  که  مساجد  از  بعضی  »دیوارهای  آنجاییکه  از 
کاشی های لعابی یا نسجی از اسلیمی های ظریف گچبری 
 ،1390 )بورکهارت  است«  حجاب  رمزگری  یادآور  است؛ 
تنها  آن  عناصر  و  »معماری  آنکه  به  توجه  با  حال   .)147
در حد آماده ساختن زمینه مناسب برای این روند )تکامل 
معنوی و سیر الی اهلل( می توانند سودمند باشند« )نقره کار 
اینگونه استدالل نمود  و همکاران 1387، 479(؛ می توان 
از آنجا که مساجد در باور مذهبی مقدمه ایست برای حضور 
اصحاب  عرفانی  بینش  در  می تواند  لذا  انفس؛  در  سیر  و 
داشته  )آبی(  درخور  لباسی  و  پوششی  معماری  صناعات 
باشد. »کشف شهود و صمت ]به رنگ[ )آبی( است« )شوان 
1390، 89(. اما با توجه به سیر شروع تفکر عرفانی از قرن 
پنجم تا اوج آن در دوره صفویه می بایست در این پژوهش 
به  ایران  معماری  در  نیز  تاریخی  بستری  در  فرضیه  این 

شود. گذاشته  آزمون 
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از  استفاده  سیر  با  عرفانی  اندیشه ی  رشد  تالزم 
روی  بر  آن  استیالی  تا  رنگ  آبی  کاشی  پوشش 

صفویه دوره ی  مساجد 
)قرن ششم(  ایران  در  نور  بر  مبتنی  عرفانی  تفکر  رشد  با 
حساسیت  و  توجه  میزان  و  عقالنی  اندیشه های  افول  و 
و  فتوت نامه  محتویات  بر  معماری  صناعات  اصحاب 
مالزمت آنها با پندارهای عارفانه، زمینه  ی استفاده نمادین 
ایوان های  روی  بر  خوارزمشاهیان  زمان  در  آبی  کاشی  از 
شد.  فراهم  گناباد(  و  نطنز  )زوزن،  جامع  مساجد  جنوبی 
»این تأثیر رنگ بر ویژگی های تشبیهی و جمالی ساختمان 
می افزاید و این زیبایی آفریده شده انسان را به یاد عظمت 
)حمزه نژاد  می اندازد«  او  درگاه  و  خداوند  حضور  زیبایی  و 
1390، 118(. همچنین می توان این بهره گیری را گرایش 
به تشبیه در مساجد این دوره دانست تا به واسطه ی افزایش 
زیبایی )تشبیهی(، دعوت گری از مخاطب هم افزایی مناسب 
با نمایانی آن )به جهت ارتفاع بلند( داشته باشد. »ایوان های 
خوارزمشاهی  دوره ی  مساجد  شاخص  عناصر  از  رفیع 
خراسان است« )اکبری 1377، 163( که با کاشی آبی رنگ 

است.  شده  پوشیده 
ایوان ها )جنوبی( که در معماری مساجد دو ایوانی این دوره 
مهم ترین اندام کالبدی این مساجد بوده و مخاطب با عبور 
می یابد؛ پس می توان  نمازخانه دسترسی  به فضای  آن  از 
آبی  لذا رنگ  برای حضور دانست.  نقطه ی شروعی  را  آن 
کاشی پوششی درخور برای آن بوده است؛ چراکه ایوان های 
برای حضور  اولین مواجه مخاطب  )آبی( -که  بلند رنگین 
می باشد- متناظر با نمادگرایی اولین مرحله ی سلوک عرفانی 
است که رنگ آبی دارد. محمدیوسف کیانی در کتاب تاریخ 
هنر معماری ایران درباره ی استفاده از کاشی آبی در ایوان 
جنوبی مساجد جامع دو ایوانی زوزن، گناباد، فرومد اینگونه 
اشاره دارد »نکته ی جالب در خصوص مساجد زوزن، گناباد 
و فرومد که هر سه با نقشه ی مشابهی در استان خراسان 
واقع شده اند؛ اینست که از اولین بناهایی هستند که در آنها 
تزئین کاشی فیروزه ای را با تلفیق آجر به کار بردند« )کیانی 
1374، 76( و در ادامه بررسی این مساجد تأکید می نماید 
مساجد  این  جنوبی  ایوان  در  به ویژه  کاشی کاری  این  که 

وجود دارد. )جدول 2(

جدول 2. استفاده از کاشی آبی در مساجد جامع دوره ی خوارزمشاهیان

از یک سو حادثه ی ویرانگر مغول  »در سده ی هفتم ه.ق 
از سویی دیگر شکفتگی و گسترش تصوف  افتاد و  اتفاق 
به عنوان بعد باطنی اسالم در همه ی سرزمین های اسالمی 
از مهم ترین  این دوره یکی  ایران و... باعث شد که  چون 
تصوف  دوره،  این  در  شود.  قلمداد  اسالم  تاریخ  دوره های 
بیش از پیش در حیات فردی و اجتماعی مسلمانان ریشه 

دوانید و گرایش عمومی بدان فزونی یافت« )ملک محمد 
دوره ی  در  ایران،  به  مغول  حمله ی  از  بعد   .)17  ،1392
بر  عالوه  رنگ  آبی  کاشی  پوشش  این  نیز  ایلخانیان 
تا  بلند ورودی را رنگین کرد  ایوان های جنوبی سردرهای 
پوشش آبی آن مبین آغاز حرکتی برای رسیدن به هدفی 

باشد. الهی(  )قرب  متعالی 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jr
ia

.iu
st

.a
c.

ir 
at

 1
7:

24
 IR

D
T

 o
n 

T
ue

sd
ay

 J
un

e 
1s

t 2
02

1

http://jria.iust.ac.ir/article-1-693-fa.html


41فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره چهاردهم / بهار 1396 / سال پنجم

 تمایل به وجه تمثیلی خصوصًا در ورودی مساجد این دوره 
چه از لحاظ ارتفاع و چه بکارگیری کاشی سبب می گردد 
ورودی به مانند دروازه ای گذار از عالم محسوس و ورود به 
درک  همچنین  و  می آورد  فراهم  را  قدسی  فضای  آستانه 
واقعیت فرازمینی آن را برای انسان ساده تر نمایند و حال 

باید گفت با بسط اندیشه های عرفانی در این دوره، پوشش 
کاشی آبی رنگ نیز در مساجد به توسعه ی خود بر روی اندام 
کالبدی از ایوان جنوبی به درگاه ورودی نیز تسری یافت 

)جدول 3(.
 

جدول 3.  استفاده از کاشی آبی در سردرهای ورودی مساجد جامع دوره ایلخانیان

از ظهور محی الدین تا پایان قرن نهم )تیموریان( اوج تکامل 
بعد معرفتی عرفان اسالمی است. در این دوره عرفان عملی 
از عرفان نظری مستقل شد و مقامات و منازل عرفانی با 
ارائه شد. نزدیکی دین، عرفان  تحلیل های هستی شناسانه 
و فلسفه از ویژگی های دیگر این دوره است. در این دوره، 
کرد«  پیدا  بیشتری  عرفا شدت  میان  در  به شیعه  گرایش 
)امینی  نژاد 1387، 171(. به طوریکه »برای نخستین بار در 
تاریخ تصوف و تشیع جنبش های درآمیخته از این دو ظاهر 
شد« )الشیبی  1387، 166(. لذا در دوره ی تیموری با رشد 
نیز  گنبدها  به  رنگ  آبی  کاشی  از  استفاده  عرفانی  تفکر 
تسری پیدا کرد و حتی در مسجد گوهرشاد پوسته خارجی 
استفاده  به سبب  تیموری  رنگین شد. »معماری  کاماًل  بنا 
فضاهای  در  رنگی  کاشی های  از  استفاده  به ویژه  رنگ  از 
هرچند   .)225 )اوکین1386،  است«  مشهور  بنا  بیرونی 
با سفید،  از »ترکیب رنگی فیروزه ای و الجوردی  استفاده 
می باشد«  نهم  و  هشتم  قرون  هنرمندان  دلخواه  ترکیب 
)حاج قاسمی 1390، 285(؛ ولی همانطور که گفته شد رنگ 

غالب همیشه با تسلط رنگ آبی در بناها بوده است. گنبدها 
در معماری ایران به دلیل تقرب با تفکرات کیهانی همیشه 
طرفی  از  کرده اند  ایفا  را  فضاها  به  شخصیت دهی  نقش 
مناسبی  بسیار  محمل  خود  جمالی  نمادین  وجه  دلیل  به 
برای هنرنمایی معماران ایرانی در طول تاریخ بوده اند؛ لذا 
گنبدهای آبی رنگ این دوره، کیهانی بودن فضای قدسی 
و تجسمی از هستی را به شکل عالم مفید با بهره گیری از 
نمادها به زیبایی نشان می دهند؛ زیرا »مشخصه ی هنرهای 

)الدمدو 1389، 248(. سنتی عینیت آنهاست« 
اما دوره ی صفویه زمینه ساز شکفتن و امتزاج آرای حکمی، 
اشراقی و شیعی شد و در پی آن مکتب اصفهان، بناهای 
این  اسالمی  معماری  و  »هنر  نهاد.  بنیان  را  نمادگرایانه 
دوران، جلوه ای نمادین از کثرت جهان بیرون به وحدت در 
حضور خداوند خود می نماید« )خاتمی 1390، 198(. بدین 
ترتیب مکتب اصفهان، زمینه ساز زایش اندیشه های تمثیلی 
گشت که در پی آفرینش نیایشگاه هایی بودند بستر سیر و 
بینشی  چنین  اگرچه  سازند.  هموار  برای حضور  را  سلوک 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jr
ia

.iu
st

.a
c.

ir 
at

 1
7:

24
 IR

D
T

 o
n 

T
ue

sd
ay

 J
un

e 
1s

t 2
02

1

http://jria.iust.ac.ir/article-1-693-fa.html


فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره چهاردهم / بهار 1396 / سال پنجم 42

به  اما  داشت؛  وجود  نیز  از صفویه  قبل  دوره های  در  قباًل 
دلیل عدم وجود نظام یکپارچه و سازگار انعکاسی کمتر در 
اندام های مساجد داشت. بر این اساس در دوره ی صفویه، 
تمامی اندام های مساجد به گونه ای با کاشی پوشیده شدند 
تا این نقش نمادین را بازتاب نمایند. در این دوره، استیالی 
این  بطوریکه  می شود؛  مشاهده  مساجد  در  رنگی  کامل 
چیرگی با غلبه ی کاشی آبی رنگ در اندام کالبدی مسجد 
همراه است. »در دوره ی صفویه نحوه ی تزئینات تغییر کرد 
و رنگ ها به این صورت پدیدار شدند؛ حاکم بر مساجد قبلی 
به صورت لطیف و عرفانی دوره ی صفویه بدل شد« )حجت  

.)206 ،1384
مسجد امام اصفهان یکی از شاهکارهای معماری دوره ی 
قلیا،  هور  عالم  »برخوردگاه  مسجد  این  و  است  صفویه 
ما  دید  و  که حس  و شگفتی هایی  زمردین  مدینه  برترین 
در صور معماری می بیند. این دیدار از فالسفه ی اشراق نیز 
مروری  برای  دلیل  به همین  )کربن 1392، 36(.  هست« 
بر جستجوی نمادین غالب رنگ آبی )چه الجوردی و چه 
فیروزه ای( برروی تمامی اندام های کالبدی این مسجد اعم 
از سردر، صحن، ایوان، شبستان، گنبدخانه مناسب می باشد 

.)4 )جدول 
جدول 4. استفاده ی غالب از کاشی آبی در اندام های کالبدی مسجد امام اصفهان

حضور نوراالنوار در تقکر و اندیشه عرفانی-شیعی ظهوری 
رنگین و زیبا دارد و در اینجا البته مراتب رنگ ها، به مراتب 
درونی و حاالت سالک بستگی دارد؛ از آنجاییکه آموزه های 

آبی  رنگ  به  عارفانه،  سفر  بدایت  در  آن  رنگ های  و  نور 
است مسبب پوششی از کاشی الجوردی بر تمامی اندام های 

کالبدی مسجد امام می گردد.
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نتیجه گیری
با شروع تفکر عرفانی در قرن ششم خصوصًا اندیشه های 
مبتنی بر نور و رشد و توسعه آن در قرن های بعد خصوصًا 
از  کم نظیر  امتزاجی  که  صفویه  دوره  ی  در  آن  شکوفایی 
تشیع، عرفان و اشراق را به وجود آورد؛ با توجه به تحلیل های 

صورت گرفته می توان استنتاجات زیر را ذکر کرد.
1. بین اندیشه ی عرفانی شیعی و بهره گیری از کاشی آبی 
در معماری مساجد ترادفی در تراز صورت و معنا می توان 

قائل شد.
2. معماری و صناعات وابسته در حد آماده ساختن زمینه ی 
قرار  استفاده  مورد  می تواند  تقرب  و  سلوک  برای  مناسب 
گیرد؛ لذا مساجد که در باور عرفانی شیعی مقدمه ای برای 
درخور  پوشش  می بایست  است  سلوک  و  سیر  و  حضور 

باشد. آبی(  داشته  )کاشی 

به تدریج  عرفانی-شیعی  بینش  تشبیهی-تمثیلی  وجه   .3
استیالی نمادین تمام کاشی کاری را برای پوشش مساجد 

داشت. بهمراه 
رنگ  نمادین  جایگاه  دلیل  به  یازدهم  تا  قرن ششم  از   .4
آبی )چه الجوردی و چه فیروزه ای( در بدایت مراحل سیر و 
سلوک در تفکر عرفانی این رنگ همواره نقشی غالب بین 
تمامی رنگ ها در کاشی کاری معماری مساجد داشته است 

)جدول 5(.
5. در دوره ی صفویه برای اولین بار در مسجد امام اصفهان 
در مکتب اصفهان پوششی از کاشی بر روی تمامی اندام های 
ایوان ها، شبستان، گنبد و  از ورودی، صحن،  اعم  کالبدی 
آبی  رنگ  آنها  تمامی  در  -که  می شود  مشاهده  مقصوره 
غالب می باشد- که خود تعمق بیشتر در رمزگری حجاب را 

موجب گشته است.

جدول 5. نقش و تاثیر اندیشه ی عرفانی بر پدیداری کاشی آبی رنگ بر روی اندام کالبدی مساجد جامع
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Abstract

Architecture is a cultural objectified mass, which is belong to that culture or affect it. If 
Iranian architecture in Islamic era be studied, it can be revealed the fact that architecture 
is influenced by ideas and thought of this Islamic era. The purpose of this research is the 
readout of mystical ideas effects on symbolic visibility of color (blue) by using building 
blocks (tiles) in Iranian architecture of Islamic era. Mystic contemplation based on 
revelation was started by Imam Mohammad Ghazali and accompanied by philosophy of 
illumination Sheikh, Suhrewardi, which the degrees of knowledge and awareness were 
correspond to the degrees of light and advent, and lustered by the growth of mystical 
thought of light and color. So that, color in mystical ideas of Najmuddin Kubra and Sheikh 
Ala Simnani gets its concretion and intension mostly from light of lights and every color 
is an intrinsic representative (allegory) of one meaning. Thus in universe the colors and 
lights is compatible with lights in mystics journey and the mystic of beauty way (God) 
can observe the manifestation of this way as the guide in his/her inside in a form of light 
determinations (colors). So light has different levels and there is a connection between 
the universe of meaning and lights and the mystic achieves the higher levels as much as 
passing the steps. So that in mystical insights and among all of the colors the allegorical 
role of color blue is covering. In order to begin the journey, this color (blue) is suitable for 
those who are in the first steps of mystical life. 
In Islam, art has the inherent connection with Islamic mystic and it has been inspiring 
for artists and architecture aspects. The historical background of the connection between 
mystic and architecture shows that the formation of Fetyan and Fotowwat associations had 
the important role in transferring Shiite mystical ideas and thoughts to business owners 
like architecture, so this allegorical mystical vision was applied to show that shrines can 
be enumerated as the place of establishment of the best proportion between architecture 
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and beliefs, especially in mosques architecture (central) which is the apex of manifestation 
of architects› symbolic art. However by considering the tile of this article it can be imagined 
that the monastery which is the place of Sufis and Dervishes, is the appropriate litter for the 
subject of research, but the studies show that we do not know whether monasteries has the 
same concept during the Iran›s Islamic era or they had been changed. Also we do not know the 
concept of monasteries or how one place had been named as a monastery. So monastery cannot 
be a suitable sample for hypothesis test. 
The symbolic usage of blue titles in Kharazmshahian era on mosques› porches was provided by 
developing light-based mystical thoughts in sixth century and decline of rational thoughts and 
the degree of attention and sensitivity of architecture companions to the concept of Fotowwat 
and its association with mystical ideas, because these blue porches were the first thing to draw 
the audience›s attention. After that due to the evolution of Islamic mystic›s noetic aspect in 
Timurid period and Shiite tendency among mystics, the employment of blue tiles in domes was 
increased too. Safavid era was the boom of legal, illumination and Shiite ideas and followed by, 
the Isfahan school established the symbolic buildings so that the mystical language, which is a 
kind of symbolic and allegorical language, has been manifested in a best way in Safavid era that 
is the peak of Shiite and mystical thoughts. Correspondence between states (initial) of mystical 
homes by using color allegory (blue) in Iranian mosques architecture is one of the effects of 
mystical beliefs which has caused the sequence in meaning and appearance between mystical 
thoughts and blue tiles employment in mosques architecture, so that using blue tiles (either 
cobalt or turquoise) from the beginning of using to full-color domination in Safavid mosques 
(Imam mosque). In this research, data and information collection is done through documentary 
and library studies, and then data is analyzed by using descriptive and analytical method in 
historical context and is proved by applying determinant evidence

Keywords: Mystical Ideas, Allegory, Architecture, Tile, Blue Color, Mosque.
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