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  چکیده

هاي کند. تعاریف متفاوتی از فضا در دیدگاهکاربر القا میباشد که هر فضا حسی را به معماري داراي فضاهایی متفاوت می
مختلف وجود دارد. عوامل زیادي در حس فضا تاثیرگذار هستند، از جمله: شکل، سطح، رنگ و ماده ، که هریک به طریقی و با 

  گذازرند.کیفیات متفاوت بر حس فضا تأثیر می

-ماده و مصالح از دیرباز تاکنون در نظریات و بینش دانشمندان و نظریه باشد.ماده یکی از مهمترین عوامل موثر بر حس فضا می

اند. است و هریک به طریقی و از دیدگاه خود ماده را تعریف کردهپردازان تأثیرگذار بوده و براي شاعران و عرفا منبع الهام بوده
اند و به آنرا در شعرها و مکتوبات خود بیان کردهباشند و اکثر قریب به اتفاق اندیشمندان معتقد به روح ماده (حس مصالح) می

  اند.اند و هریک به ابعاد مختلفی از ماده اشاره کردهتبیین ماده و روح ماده (حس مصالح) پرداخته

نحوه ادراك ماده با حواس مختلف، متفاوت است و هرکدام از آنان کیفیات خاص خود را در درك ماده دارند، از جمله تأثیر 
  توان خود اثباتی بر حس مصالح دانست.گانه را میه بر هریک از حواس پنجروح ماد

اند. ماده در معماري از این گذشتگان در دیدگاه فتوت نحوه تعامل با ماده (مصالح) را بیان و ترتیبات خاصی را براي آن قرار داده
  ایم.ی دارد که به بیان آن پرداختهباشد و کنار همنشینی مصالح (ماده) اصولدیدگاه داراي مراتب خاص خود می

ها باشد و با توجه به انواع مزارها و مقبرهها از هر بناي دیگر اسالمی (و حتی غیر اسالمی) بیشتر میتنوع مصالح در مزارها و مقبره
تر در فضاهاي جاللی هستند، در هریک  با توجه به این کیفیات از مصالح جمالی-که داراي سه دسته جمالی، جاللی و جمالی

تر استفاده شده تر همچون خشت، آجر و آهن زبر در فضاهاي جاللیجمالی مانند طال و فلزات فاخر در ضریح و مصالح جاللی
  است.

اي از حرم امامان و امامزادگان که داراي کیفیات جمالی و جاللی در این پژوهش با بررسی سه گروه جهانی، کشوري و منطقه
باشند و با بررسی مشی گذشتگان در دیدگاه فتوت و اخوت، به نتایج و الگوهایی براي استفاده از لحی میمختلف فضایی و مصا

  یابیم.مصالح در هر فضا متناسب با کیفیات جمالی و جاللی آن دست می

  ها:کلیدواژه

 ماده، فضا، روح ماده، حس مصالح، مزار، مقبره، امامزاده، حرم.
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 134 .......................................................................)ع( نیحس امام حرم يورود وانیا:   3-2-1-5 شکل

 136 .............................................................................. )ع( نیحس امام حرم حیضر:   4-2-1-5 شکل

 138 ................................................... )ع( نیحس امام حرم  يمنارهها و گنبد از یکل ينما:  5-2-1-5 شکل

 139 ....................................................................... ع( نیحس امام حرم یداخل يفضا:   6-2-1-5 شکل

 143 ............................................................ )ع( معصومه حضرت حرم وانیا يکاریکاش:  1-1-2-5 شکل

 145 ................................................................ )ع( معصومه حضرت حرم  يورود سردر: 2-1-2-5 شکل

 147 ....................................................................... )ع( معصومه حضرت حرم  حیضر:  3-1-2-5 شکل

 148 ...............................................................)ع( معصومه حضرت حرم منارهها و گنبد:  4-1-2-5 شکل

 149 ............................................................. )ع( معصومه حضرت حرم يکاریکاش نمونه: 5-1-2-5 شکل

 150 ............................................................)ع( معصومه حضرت حرم  مرمر ازاره سنگ:  6-1-2-5 شکل
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 151 ............................................................... )ع( معصومه حضرت حرم یداخل يدرها:  7-1-2-5 شکل

 156 ....................................................................... )ع( میعبدالعظ حضرت حرم وانیا:  1-2-2-5 شکل

 157 ...................................................................... )ع( میعبدالعظ حضرت حرم صحن:  2-2-2-5 شکل

 158 ...................................................................... )ع( میعبدالعظ حضرت حرم حیضر:  3-2-2-5 شکل

 159 ................................................................. )ع( میعبدالعظ حضرت حرم ينهکاریآ:  4-2-2-5 شکل

 162 .................................................. زدی جعفر زاده امام توسعه طرح محدود ییهوا عکس:  1-1-3-5 شکل

 163 ............................................................................ زدی جعفر امامزاده گنبد و منار:  2-1-3-5 شکل

 165 ............................................................................... زدی جعفر امامزاده از یینما:  3-1-3-5 شکل

 165 .................................................................................. زدی جعفر امامزاده سردر:  4-1-3-5 شکل

 167 .................................................................................. زدی جعفر امامزاده صحن:  5-1-3-5 شکل

 172 .................................................................................... شیتجر صالح امامزاده:  1-2-3-5 شکل

 173 ............................................................................... شیتجر صالح امامزاده منار:  2-2-3-5 شکل

 174 ............................................................................ شیتجر صالح امامزاده حیضر:  3-2-3-5 شکل

 174 ........................................................................ شیتجر صالح امامزاده يکارنهیآ:  4-2-3-5 شکل
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  فهرست جداول

 129 .................................................. )ع(رضا امام حرم در فضا – مصالح یکیتفک جدول:   1- 1-1-5 جدول

 130 .................................................. )ع(رضا امام حرم  در فضا – مصالح  یتیفیک جدول:   2- 1-1-5 جدول

 141 ............................................... )ع( نیحس امام حرم در فضا – مصالح یکیتفک جدول:   1- 1-1-5 جدول

 142 ............................................... )ع( نیحس امام حرم  در فضا – مصالح  یتیفیک جدول:   2- 2-1-5 جدول

 154 ........................................ )ع( معصومه حضرت حرم در فضا – مصالح یکیتفک جدول:   1- 1-2-5 جدول

 155 ........................................ )ع( معصومه حضرت حرم  در فضا – مصالح  یتیفیک جدول:   2- 1-2-5 جدول

 160 ..................................... )ع(  میعبدالعظ حضرت حرم در فضا – مصالح یکیتفک جدول:   1- 2-2-5 جدول

 161 ...................................... )ع( میعبدالعظ حضرت حرم  در فضا – مصالح  یتیفیک جدول:   2- 2-2-5 جدول

 170 ..................................... زدی) ع(  جعفر زاده امام حرم در فضا – مصالح یکیتفک جدول:   1- 1-3-5 جدول

 171 ...................................... زدی) ع(  جعفر زاده امام حرم در فضا – مصالح  یتیفیک جدول:   2- 1-3-5 جدول

 175 ................................ شیتجر) ع(  صالح زاده امام حرم در فضا – مصالح یکیتفک جدول:   1- 2-3-5 جدول

176 ................................ شیتجر) ع(  صالح زاده امام حرم در فضا – مصالح  یتیفیک جدول:   2- 2-3-5 جدول
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  معرفی طرحفصل اول 

  مقدمه  1-1
اثرمعماري می باشد . هیچ معماري متشکل ازدوبعدمادي وفرامادي است واین دوبه عنوان شرط الزم براي ظهور یک 

معماري بدون مصالح ومواد شکل نمی گیرد اماتاثیر متقابل مصالح ومعماري بریکدیگر فراترازتاثیرات مادي است . 
ویژگی گیري وبر کیفیت وچگونگی شکل مصالح میتوانندبرجنبه فرامادي معماري نیزتاثیرگذارباشدوبه تبع معماري نیز

  می باشد .نیاز مصالح موثر  هاي مورد

ویژگی هایی همچون جنس،رنگ،بافت، شکل واندازه ي متفاوت مصالح منجربه بروزویژگی هاوکیفیت هاي گوناگون 
فضایی می شود،این خصیصه دردوران مختلف ودر فرهنگ هاي گوناگون مورد توجه قرار گرفته است.تاریخ معماري 

 ، فلسفی ، ده است، متعاقب آن یک جنبش فکريدیدگاهی جدید به وجود آم یا گواه آن است که هرگاه مصالح
درمعماري رخ داده است به عنوان مثال با گسترش علم ودستیابی راحت تر به فلزاتی همچون چدن وآهن درگذشته ایی نه 
چندان دورساختمانهاي فلزي به عنوان یکی از زیر ساخت ها وپایه هاي معماري مدرن قرار گرفت. بعدازآن 

سیمان وشکل گیري ساختمان هاي بتنی ، حس وحال وسبک معماري را متحول کرده واین روند  ظهورمصالحی همچون
  تابه امروزادامه داشته وخواهد داشت.

ه این به دیدگاه دنیاي مدرن است ، البت ماده به عنوان عنصراصلی تشکیل دهنده مصالح داراي مفهومی کامال متفاوت
ء اعث بروز یک خالبیی انسان در درك عمیق آن کاهش یافته است واین نقیصه خودماده نیست که تغییر کرده بلکه توانا

هویتی عظیم درمعماري امروزما گردیده است . امروزه رشد روز افزون تکنولوژي وگرمی بازار معماري افسارگسیخته 
ذاتشان مورد استفاده کنونی منجر به ظهور مواد و مصالح گوناگونی شده است که عمالً بدون توجه به ماهیت وویژگی 

  قرار می گیرد. وبه تبع تاثیرات نا مطلوبی را بروز داده اند.

  تشریح و بیان مسأله  1-2
ي امکان تاثیرگذاري وتاثیرپذیري مصالح وفضاي معماري به نوع شناخت معمار دراستفاده ازمصالح درمعماري ها وبناها

  متفاوت، بستگی دارد.

یزیکی ) یک ماده دیدگاه ودانش جامع تري داشته باشد می (متاففیزیکی وفرافیزیکی هر چه یک معمار نسبت به خواص 
تواند در فضاي خلق شده  با توجه به خصوصیات مورد انتظار آن فضا ، از مصالح مناسب و در شأن و منزلت آن استفاده 

  کند.یکی از راههاي این شناخت ، شناخت فرا فیزیکی (متافیزیکی) مصالح می باشد. 

  به عبارت دیگر ممکن است مصالح در درون خود داراي ذات باشد و این ذات مصالح در ناخودآگاه انسان اثرگذار باشد.
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پس می توان این امکان را نیز بررسی کرد که همانطور که ممکن است استفاده از یک مصالح خاص که در یک فضاي 
عماري وکل معماري گردد،بالعکس استفاده نابجا از عملکردي وحسی متناسب با آن مصالح یاعث غناي آن فضا ي م

  ضعف یک معماري بیانجامد. یک مصالح نامناسب از نظر حسی ومتافیزیکی دریک فضا می تواند به افول و

از جهت دیگر ممکن است مصالح مطلوب ، حس فضایی مورد نظر طراح را در ایجاد فضاي معماري مورد نظر تشدید و 
ا در راه کمال به پیش ببرد. ازطرف دیگر به نظر می رسد مصالح نیز با به کار گرفته شدن در تقویت کند و معماري ر

  فضاي متفاوت  ، حس آن فضا را به فرصتی براي بروز بعضی خواص باطنی خود مبدل نماید .

ر خلق فضاي محقق در این پژوهش بر آن است که به بررسی برخی از ویژگی هاي مصالح پرداخته و تأثیر حسی مصالح د
  معماري را جستجو کند و پس از آن با ارائه الگویی ، به کار گیري مصالح در مزارها و مقبره ها را بررسی نماید .

  واالت تحقیقس  1-3
 آیا مصالح داراي ذاتی متافیزیکی هستند؟ : 1 السؤ

 بشناسند ؟می توانند راه دسترسی به آن را در صورت وجود ذات مصالح ، چگونه :  2سؤال 

و آیا این تأثیر با نتایج نظریه پذیرش ذات  ذار هستند؟گآیا مصالح ، در حس فرد استفاده کننده از فضا تأثیر:  3سؤال 
 مصالح سازگار است ؟

اي دارند و آیا به تجمالت آیا مبانی دینی ( قرآن و حدیث ) در زمینه مصالح مزارها آموزهاي تعیین کننده:  4سؤال 
    رها را تأیید می کنند ؟تاریخی مزا

  : در مزارهاي سنتی چه مصالحی و با چه اصولی در فضاهاي مزار به کار رفته است ؟ 5سؤال 

  بهتر است از چه نوع مصالحی استفاده شود ؟ آنهرکدام از فضاهاي ساختمان مزارها و در :  6سؤال 

 فرضیه ها  1-4
قائل شد ، مصالح ذاتی فیزیکی و متافیزیکی : براساس مبانی دینی و قرآنی و حکمت کهن می توان براي  1فرضیه 

 اند .حکماي کهن از مباحثی همچون مزاج مصالح سخن گفته

 گذارد . می ذات مصالح در استفاده کنده از فضا تاثیر:  2فرضیه 

 هاي متفاوتی را به کاربر القاء می کند. در فضاهاي مختلف یک مصالح یک سان حس:  3فرضیه 

 .بین مصالح به کار رفته در بنا و خود آن معماري ارتباط متافیزیکی وجود دارد:  4فرضیه 
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بافت منعکس  ،فاخر نسبت به خانه مثل طال ، نقره ، مس و ... و رنگ گرم در مزارها و مقبره ها از مصالح :  5فرضیه 
  استفاده می شود.گران قیمت  ، نرم و لطیف و براق وکننده 

    

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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  اهداف تحقیق  1-5

  هدف اصلی  1- 1-5
پژوهشگر در این پژوهش بر آن است که به وسیله ي شناخت خواص متافیزیکی مصالح حس مصالح متفاوت را در 
فضاهاي مختلف بررسی کرده و سپس به ارائه ي الگوهاي استفاده از مصالح در فضاهاي مختلف با توجه به خصایص 

  متافیزیکی مصالح، بپردازد.

  هدف فرعی  2- 1-5
در مزارها و مقبره ها حس متافیزیکی مواد چه تاثیري داردو بهتر است در این کاربري ها از چه مصالحی و در کجا 

  استفاده شود.

  اهمیت و ضرورت تحقیق  1-6
راي معماران شایسته است معماران با به وجود آمدن مصالح جدید در قلمرو معماري و امکان استفاده از این مصالح ب

امروزي نیز به تأسی از گذشتگانشان به ذات مواد نیز توجه داشته و متناسب با آن از مصالح در فضاهاي مختلف استفاده 
کنند.این در حالی است که معماران امروزي به این موضوع کمتر توجه داشته و بیشتر پیرو مدها،سبک ها و معماران 

ه و در استفاده از مصالح به این اوامر توجه دارند و کمتر به اهمیت کیهان شناختی و ذاتی مواد مرکب بزرگ زمانه بود
توجه نشان داده و به حس مصالح در فضا اهمیت می دهند و دیده می شود که از مصالح بدون توجه به شأن و جایگاه و 

  ذاتشان استفاده می شود.

ت مصالح این خالء شناخت را در حد امکان رفع کرده و با ارائه ي راهکارهایی در این پژوهش بر آنیم تا با شناخت ذا
بتوانیم الگوهایی براي استفاده از مصالح ، متناسب با خواص متافیزیکیشان ارائه دهیم، که این شناخت به اعتالء و پیشرفت 

  معماري کمک خواهد کرد.

 مبانی نظري و پیشینه پژوهش   1-7
ي مواد ازچهار ماده اصلی خاك،آب ، هوا و آتش تشکیل شده اند و هر کدام از این عناصر چهار  در دیدگاه سنتی همه

گانه در مرتبه ي کیهان شناختی خواص خود قرار دارند و تمام مواد تشکیل شده از این عناصر این مرتبه کیهان شناختی و 
  ).1391 ( ربیعی، ذاتی را به محیط ساخته شده توسط آن عنصر القاء می کنند

مواد مرکب نیز از این چهار عنصر اصلی شکل گرفته اند و به میزان استفاده از هر یک از چهار عنصر در ماده مرکب 
(اردالن و خصوصیات تلفیقی از چهار عنصر را از خود به افراد مواجهه شونده و فضاي مورد استفاده بروز می دهند 

  ). 1390، بختیار

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  شناسان به حس مصالح و حس مکان و فضا پرداخته اند و مورد بررسی قرار داده اند . در دیدگاه مدرن نیز پدیدار

از جمله افرادي که به مقوله فوق از دیدگاه سنتی پرداخته اند می توان به نادر اردالن ، سید حسین نصر ، ایرج داداشی و 
  ز به این مقوله پرداخته اند .... اشاره کرد و در دیدگاه مدرن نیز افرادي همچون کریستین نوربرگ شولت

  پیشینه مبحث مصالح (ماده)  1- 1-7

  حس وحدت   1-1- 1-7
کتاب حس وحدت نوشته نادر اردالن و الله بختیار و ترجمه ندا جلیلی که توسط انتشارات علم معمار رویال در سال 

  چاپ و منتشر گردیده است. 1390

کتاب با عنوان مورفولوژي مفاهیم ، ماده را به  1اردالن در فصل در کتاب حس وحدت که قبال معرفی گردید، نادر 
عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر فضا بیان می کند و در انتهاي این فصل به بیان ماده از دیدگاه سنتی می پردازد. نویسنده 

واد معدنی را در این چهار عنصر اصلی آتش ، هوا ، آب و خاك را از دیدگاه سنتی تشریح می کند. سپس فلزات و م
  ). 1390، (اردالن و بختیارمبحث از بعد کیهان شناسی در دیدگاه سنتی مورد مطالعه قرار می دهد

  ریشه ها و گرایش هاي نظري معماري   1-2- 1-7
چاپ  1390کتاب ریشه ها و گرایش هاي نظري معماري نوشته دکتر محمد منصور فالمکی که توسط نشر فضا در سال 

  این کتاب منتشر گردید.چهارم 

ها به بیان در گزارش سوم این کتاب تحت عنوان آفرینش معماري در بخش آفرینش معماري ؛ ابزارها ، مولفه ها ،گستره
ماده می پردازد و در چهار عنوان ماده در جهان علوم خالص ، ماده و نظریه پردازي انتزاعی ، ماده و جهان روزمرگی هاي 

  ). 1390( فالمکی ،  فضاي روزمرگی هاي ما ، ماده را به تفضیل بیان می کندمعماري ، ماده و 

  ده کتاب معماري   1-3- 1-7
چاپ و  1388کتاب ده کتاب معماري نوشته ویتروویوس و ترجمه ریما فیاض که توسط انتشارات دانشگاه هنر در سال 

  منتشر گردیده است. 

کدانان درباره ماده اولیه بیان گردیده است و فصل هاي بعدي کتاب دوم در کتاب دوم ویتروویوس در فصل دوم نظر فیزی
  ). 1388( ویتروویوس ،  ، آجر ، ماسه ، آهک ، پوزوالن ، سنگ و چوب تشریح گردیده است

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  جستارهایی در چیستی هنر اسالمی  1-4- 1-7
ربیعی جمع آوري گردیده که توسط  کتاب جستارهایی در چیستی هنر اسالمی که مجموعه اي از مقاالت به اهتمام هادي

  چاپ چهارم این کتاب منتشر گردیده است. 1391انتشارات فرهنگستان هنر در سال 

گرایان به هنر اسالمی از سنت درمقاالت این کتاب رویکردهاي مختلف به هنر اسالمی بیان گردیده است و مقاله رویکرد
- صه هاي هنر سنتی بیان می گردد که در امتداد آن اهمیت کیهانایرج داداشی می باشد. در قسمتی از این مقاله مشخ

  ). 1391( ربیعی ،  شناختی مواد بیان می گردد که به چهار عنصر اصلی آتش ، هوا ، آب و خاك می پردازد

در مقاالت دیگر نیز از جمله رویکردهاي عرفانی حکماي مشاء مسلمان ، حکمت اشراق ، حکمت متعالیه ، اخوان صفا ، 
  ). 1391( ربیعی ،  فقه شیعه ، بینامتنی و ترامتنی و هرمونتیکی به هنر اسالمی نیز اشاراتی به ماده شده است

  بوطیقاي معماري  1-5- 1-7
کتاب بوطیقاي معماري جلد دوم که راهبردي محسوس به سوي خالقیت معماري نوشته آنتونی سی . دي آنتونیادس و 

  چاپ چهارم این کتاب منتشر گردید.  1388سروش در سال ترجمه احمدرضا آي توسط انتشارات 

این کتاب که بخش دوم کتاب اصلی می باشد در گفتار یازدهم یکی از راهبردهاي محسوس به سوي خالقیت  2در جلد 
را  معماري را تاکید بر مصالح می داند. نویسنده ابتدا با عنوان درستی ساختمان استفاده مصالح مناسب براي هر ساختمان

تشریح می کند سپس ابعاد ساختاري و زیبایی شناختی در کاربرد مصالح را متذکر شده و در ادامه رویکردهاي معماران 
به مصالح را بیان می کند و به تقابل معماري مدرن و پست مدرن و آموزه هاي معماران و همچنین تقابل مصالح وسنتز 

(سی . دي آنتونیادس  ده به بیان محیط آموزشی و کاربردي مصالح توجه داردهمه جانبه اشاره می کند. در انتها نیز نویسن
 ،1388 .(  

  هنر به منزله تجربه  1-6- 1-7
چاپ و منتشر  1391کتاب هنر به منزله تجربه نوشته جان دیویی و ترجمه مسعود علیا که توسط انتشارات ققنوس در سال 

  گردید.

ه و فرم می پردازد و این دو را به عنوان زبان بیان هنري معرفی می کند و به این کتاب نویسنده به بیان ماد 6در فصل 
 کتاب نویسنده به ماده مشترك هنرها و ماده گوناگون هنرها پرداخته است 10و  9توضیحاتی می پردازد. در فصل 

  ). 1391(دیویی ، 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  عناصر اربعه و بازتاب آن در معماري اسالمی ایران  1-7- 1-7
و بازتاب آن در معماري اسالمی ایران عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد اعظم میرنسل که استاد راهنما دکتر  عناصر اربعه

دفاع  1389علی اکبر تقوایی و استاد مشاور دکتر رضا افهمی در رشته پژوهش هنر دانشگاه تربیت مدرس بوده و در تیرماه 
  گردیده است.

صر اربعه ، شکل گیري ، مراتب ، اهمیت نزد ایرانیان ، نقش در تکوین عالم مادي، نویسنده ابتدا مبانی نظري درباره عنا
آفرینش بنیان و انسان و ارتباط آن با عناصر اربعه ، عدد چهار و شکل مربع ، کعبه ، تربیع دایره و در نهایت چهارطاقی ، 

  ). 1389( میرنسل ،  آتشکده و ارتباط همه را با عناصر اربعه بیان می کند

سپس در فصل دوم عناصر اربعه را به تفضیل آب ، آتش ، باد ، خاك را تشریح کرده و خصوصیاتی از هر کدام را بیان 
  ). 1389( میرنسل ،  می کند

در فصل سوم با عنوان عناصر اربعه و معماري ارتباط این دو را با هم دیده و نشانه هایی همچون تجلی آب ، .... ، بهشت ، 
  ). 1389( میرنسل ،  معماري خشتی ، وحدت آورده و مورد مطالعه قرار می دهدنور ، گنبد و 

  فضا مبحث پیشینه   2- 1-7

  پویه شناسی صور معماري   2-1- 1-7
قیومی بید هندي که توسط انتشارات سمت در کتاب پویه شناسی صور معماري نوشته رودلف آرنهایم و ترجمه مهرداد 

  چاپ سوم این کتاب منتشر گردید . 1388در سال 

روبرو می کند و با  -فضا چیست ؟ -نویسنده در فصل اول با عنوان عناصر فضا ، خود و خواننده کتاب را با این سوال که 
  ).  1388ایم ، (آرنه توضیح درباره معناي فضا از دیدگاه افالطون به این سوال می پردازد

می باشد و این عنوان را از نظر فیزیکی و روانشناختی بررسی می کند و فضاي  "فضا پدید آمده از اشیا  "عنوان بعدي 
  ). 1388(آرنهایم ،  حاصل از هر یک از این دو دیدگاه را مورد مورد مقایسه قرار می دهد

  با ارائه مثالهایی به تشریح فضا در معماري می پردازد.سپس نتایج معماري حاصل از ادراك فضا را بیان می کند و 

در ادامه میدانهاي بینابینی مطرح می گردد و به بررسی فضا از دیدگاه مابین دو دیدگاه فیزیکدانان و روانشناسان می 
ته و کتابهاي پردازد و با ارائه مثال توضیح می دهد و با ارائه شواهد و مستندات به اثبات این نظریه و دیدگاه پرداخ

  ). 1388(آرنهایم ،  هال اشاره کرده اند-تی-ادوارد

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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دیگر عنوان خالی و تنها می باشد که نویسنده به توضیح پر و خالی و فضاي مابین می پردازد و مقایسه با موسیقی و 
بین را با ارائه فضاهاي خالی در موسیقی به اثبات فضا از این نظر می پردازد. سپس نویسنده عوامل موثر بر فضاي ما

  ). 1388(آرنهایم ،  مثالهایی بیشتر از دیدگاه روانشناسی جستجو می کند و به معماري تعمیم می دهد

پویه شناسی فضاي پیرامون عنوان بعددي بوده که به تفصیل به میدان بصري در بعد عمودي اشاره شده و تأثیر سقف بر 
است. در ادامه به فضاي تنفس بصري پرداخته و تاثیر معماري ها روي فضا را بیان نموده و مثالهایی براي آن آورده 

  ). 1388(آرنهایم ،  یکدیگر را بیان می کند. همچنین بناهاي مدور (محدب) را از نگاه فضا و معماري بررسی می کند

  ست.در قسمت ابتدایی نویسنده در بیان فضاي نامتقارن پرداخته او افقی در فصل بعدي با عنوان عمودي 

است که در آن نویسنده در قسمتهایی به تعامل فضاها با یکدیگر و فضاهاي داخلی وابسته به صلب و مجوف  فصل سوم
  ). 1388(آرنهایم ،  هم پرداخته است

  چگونه به معماري بنگریم   2-2- 1-7
توسط انتشارات کتاب در کتاب چگونه به معماري بنگریم نوشته پروفسور برونوزوي و ترجمه دکتر فریده گرمان که 

  چاپ اول این کتاب منتشر گردید. 1376امروز در سال 

در بخش دوم این کتاب با عنوان فضا، عامل مهمی در معماري نویسنده به مقایسه نقاشی ، مجسمه سازي و معماري می 
ضاي داخلی اشاره می کند پردازد و فضا را در معماري اثبات می کند و از آن به عنوان جوهره معماري نام می برد و به ف

  ). 1376(زوي ،  و به نکاتی در تاریخ معماري درباره فضاي معماري اشاره می کند

بخش سوم کتاب معرفی فضا می باشد که نویسنده به ابزار معرفی بنا و معماري اشاره می کند از جمله پالن ، نما و برش ، 
  ). 1376(زوي ،  عکس

ضا مورد بررسی قرار گرفته است و با اشاره به تاریخ معماري فضا و کیفیات در بخش چهارم دوران هاي مختلف ف
مختلف آن در طول زمان بررسی می کند و بیان می کند چگونه کیفیات فضایی در دوران هاي مختلف تاریخ معماري با 

  ). 1376(زوي ،  توجه به زمان تغییر کرده تا به اینجا رسیده است

  ان پدیدار شناسی مک  2-3- 1-7
در کتاب پدیدار شناسی مکان نوشته پروین پرتویی که توسط انتشارات فرهنگستان هنر جمهوري اسالمی ایران در سال 

  چاپ اول این کتاب منتشر گردید. 1387

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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کتاب با عنوان پدیده مکان و سکنا گزینی در قسمتی از این فصل نویسنده به مفهوم فضا از رویکردهاي فلسفی  2در فصل 
هاي معماري و شهرسازي و در قسمتی نیز با توجه به هدف کتاب که پدیدار شناسی مکان است فضا را از دیدگاه و تئوری

  ). 1387(پرتویی ،  پدیدارشناسی مورد بررسی قرار داده و معرفی می کند

  ریشه ها و گرایش هاي نظري معماري   2-4- 1-7
در گزارش اول این کتاب با عنوان در کتاب ریشه ها و گرایش هاي نظري معماري که پیشتر معرفی گردید دکتر فالمکی 

ابزارهاي معماري اولین ابزار معماري فضا معرفی شده است. سپس فضا را از بینش هاي اسطوره ایی و نظري بررسی کرده 
به مثابه موجودیتی تجربی مورد بحث و کنکاش قرار می گیرد. از است. در ادامه مبحث فضا در ابزارهاي معماري فضا 

  ). 1390(فالمکی ،  منظرهاي تجربی بودن و بار تجربی داشتن شناخت و دیگر از منظر سه گستره فهم و درك فضا

فضاي در ادامه گزارش نخست کتاب ادراك نیز به عنوان یکی از ابزارهاي معماري معرفی می شود . در مبحث ادراك و 
  ). 1390(فالمکی ، معماري نیز مورد بررسی قرار می گیرد

در گزارش دوم کتاب فوق با عنوان حقیقت و معماري می باشد که در قسمتهایی از این گزارش فضاي معماري و 
ه معماري مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد. در ادامه ابزارهاي شناخت فضاي معماري از دو منظر بررسی شده است ک

ابتدا ماهیت یافته ها و برداشت ها از فضاي معماري مطالعه شده و در ادامه داده ها کیفی و کمی در فضاي معماري که 
  خود از دو جهت می باشد: 

  در فاصله میان چونی ها و چندي هاي محیط معنا ها و مصنوع ها  -1

  در باب انگیزه هاي آفرینش . -2

اه و روال بازشناسی فضاي معماري مطرح می شود مطرح می شود و براي این در ادامه ابزارهاي شناخت معماري ر
  ). 1390(فالمکی ، شناخت نقش عوامل مختلف بیان می گردد

یکی از ابزارهاي شناخت فضاي معماري دوگونه بستر براي معماري است که یکی فضاي تجربی و دیگري فضاي 
مکان و زمان ،  –نگرش و بینش فردي  –بعد عالی مکان  –فکري هندسی است. نویسنده فضاي تجربی را با ابزارهاي 

فضاي تجربی و فضاي ادراکی معرفی می کند و همچنین فضاي هندسی را با ابزارهاي فضاي هندسی : ابزارهاي  –فردها 
  ). 1390(فالمکی ، جهان طبیعی مطرح می شود–فضاي تجدید شده و در ادامه نگرش و بینش هاي تعریف شده –فکري 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  حس وحدت   2-5- 1-7
مفاهیم پرداخته شده است و در قسمت  مورفولوژي کتاب به 1در فصل در کتاب حس وحدت که قبال معرفی گردید ، 
  اول این فصل فضا مورد بررسی قرار گرفته است.

آن حس در ابتدا ساختار فضا در معماري سنتی ایران بررسی شده است. سپس جهت گیري در فضا مطرح شده و بعد از 
مکان مطالعه گردیده است. در ادامه پیوستگی فضاي مثبت و سیستم هاي آن بررسی گردیده و فضاي انسان و همزمانی 

  ). 1390(اردالن و بختیار ، زمان و فرم نیز در ادامه توضیحات آمده و در انتها ریتم در زمان مورد بررسی قرار گرفته است

(اردالن و بختیار ، ل تأثیر گذار بر فضا ، شکل ، سطح ، رنگ و ماده می باشداز مطالب این کتاب نتیجه می شود عوام
1390 .(  

  زیبایی شناسی در معماري   2-6- 1-7
کتاب زیبایی شناسی در معماري نوشته یورگ کروت گروتر ترجمه دکتر جهانشاه پاکزاد و مهندس عبدالرضا همایون 

این  4چاپ چهارم این کتاب منتشر گردیده است. در فصل  1386که توسط انتشارات دانشگاه شهید بهشتی در سال 
  : کتاب با عنوان فضا ، ابتدا تاریخ فضا و سپس انواع فضا که

  فضا ریاضی و ادراکی -1 

  فضاي روز و شب  -2 

  فضاي عمومی و خصوصی   -3

  فضاي مابین -4

  تهی (خالء)  -5 

  ). 1386 ( کروت گروتر ، می باشد به تفضیل ارائه گردیده است

سپس عناصر فضا که جنس و سطح و همچنین بازشوها (روزنه ها) معرفی می گردند. در ادامه سازمان فضا بیان می گردد 
رابطه میان دو فضا، انعطاف پذیري فضا و فضاهاي چند عملکردي و در آخر جهت یابی فضا مورد  عنوان که تحت این

  ). 1386( کروت گروتر ،  مطالعه قرار می گیرد

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  روش اجراي تحقیق   1-8
در گام اول این پژوهش نظریات نظریه پردازان در مورد حس مصالح و حس مکان و فضا ، را جمع آوري کرده و نتایج 
حاصله را مقایسه و بررسی کرده و با استفاده از منابع کتابخانه اي و در صورت نیاز استفاده از پرسشنامه در مورد هر یک 

  موضوع پژوهش پرداخته می شود .از مصالح به بررسی 

در انتها با بررسی مصالح در مزارها و مقبره ها به راهکار و الگویی براي استفاده از مصالح با توجه به یافته هاي قبل در 
  مزارها و مقبره ها دست خواهیم یافت .

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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فضا  دومفصل   

  ی)فمفهوم فضا (رویکردهاي فلس 2-1
  : در فرهنگ آکسفورد بیش از نوزده معنی براي واژه فضا ذکر شده است؛ از جمله 

مقداري از یک منطقه که چیز خاصی آن را اشغال «، »اي پیوسته که در آن اشیا وجود دارند و حرکت می کنندگستره«
  ). 1387ي ،(پرتو»فاصله میان نقاط و اشیا«و » می کند یا براي هدف خاصی در اختیار گرفته شده است

همچنین  .این معانی نشانگر برخی از موارد درك مشترك از این واژه اند که در زندگی روزمره به کار می رود«
(مدنی  »رباره فضا که مدت هاست مطرح اندتصویرگر پیچیدگی این مفهوم و اشاره گر به مباحثی عمیق و ریشه دار د

  ).5 : 1379پور، 

  : بر دو گرایش فکري براي فضا ذکر شده استدر عهد باستان دو تعریف مبنی 

تعریف افالطونی که فضا را همانند یک هستی ثابت و از بین نرفتنی می بیند که هر چه به وجود می آید در داخل این «
تعریف ارسطویی که فضا را به عنوان مکان بیان می کند و آن را جزئی از فضاي کلی تر می داند که  ؛فضا جاي دارد

تعریف افالطون موفقیت بیشاتري از  .تطابق دارد ،آن با محدوده حجمی که آن را در خود جاي داده استمحدوده 
نیوتن ). «68 : 1387، (لقائی» تعریف ارسطو در طول تاریخ پیدا کرد و در دوره رنسانس با تعاریف نیوتن تکمیل شد

وجودي مستقل از اجسام و حوادثی که در آن ها قرار معتقد به فضایی متشکل از نقاط، و زمانی متشکل از لحظات بود که 
  .)273 :  1387(کبیر و حکمتی، » می گرفتند، داشتند. او حکم به مطلق بودن فضا و زمان دارد

فضا اقلیدسی بود  ،بعدها کانت جعبه هاي مطلق فضا و زمان نیوتن را از مرحله دنیاي خارجی تا ذهن گستراند. از  نظر وي
  .) 1387(پرتوي ،، مسائل مفهومی و شهودي در ذهن انسان هستند. او معتقد بود که فضا و زمانو تنها سه بعد داشت

، جورج ریمان فضاي غیر اقلیدسی را مطرح کردند که در آن 1854کارل فردریش گاوس و در سال  1824در سال «
، گام را فراتر گذاشته و فضا ،باالخره اینشتین با ارائه تئوري نسبیت خوددرجه است و  180مجموع زوایاي مثلث بیش از 

د را ، انرژي و جرم را با هم متحد می نماید. فضاي اینشتین خصوصیات ژله اي داشت که بسته به سرعت بیننده، خوزمان
زمان و جرم اي راجع به فضا، آنچنان تحولی ایجاد کرد که کلیه ي باوره ،. تئوري اینشتینبه اشکال مختلف نشان می داد
، فضا نظیر سایه . از نظر این متفکرینمطرح کرده بودند به زیر سؤال برد، نیوتون و کانت را که ارسطو، اقلیدس، گالیله

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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(کبیر و حکمتی، » جرم است و در نتیجه فضا چیزي هست، در حالی که اینشتین ثابت کرد که فضا متأثر از چیزي نبود
1378  : 274.(1  

، هر دو معنی زمانی م به این طرف 1300دست کم از سال ، ان انگلیسی، طبق فرهنگ انگلیسی آکسفورد، واژه فضادر زی«
، به هر حال، فضا و زمان .یافتنداین دو معنا همواره مجزا مفهوم می  ،تا پیش از آغاز این قرن .و مکانی را با هم داشته است

) از زمان شکل گیري 301:   1973نر، پیوستگی خطی ریاضی (بش : بودندهر دو تحت غلبه ي یک پارادایم مشترك 
زمان نزدیک تر  –نظریه هاي نسبیت خاص و عام، مفاهیم مجزایی فقط فضا و زمان، روز به روز به مفهوم ترکیبی فضا 

ان یک زم –این مفهوم را مطرح کرد، فضا  1908) به گفته ي هرمان منیکوسکی که در 1989شده اند (اسمارت 
) بنابراین، هر شیء نه تنها 297:   1378پیوستگی چهار بعدي هست که سه بعد فضا را با بعد زمان ترکیب می کند (وینی 

باید طول و عرض و ارتفاع داشته باشد که باید تداوم زمانی نیز داشته باشد. آلبرت اینشتین که این مفهوم را در نظریه 
بود که بر خالف نظریه نیوتن، جدایی مطلق فضا و زمان از یکدیگر امکان پذیر نسبیت خاص خود به کار گرفت معتقد 

                                                                                                                    ).28:   1379(مدنی پور » نیست، و وابسته به انتخاب یک دستگاه مختصات است

  مفهوم فضا در تئوري هاي معماري و شهر سازي  2-2
کوشش هایی براي تعریف فضا در دانش واژه هاي واقعی و کیفی صورت گرفته  ،در تئوري هاي معماري و شهرسازي

  .است

بیرون و درون را پایه ي اصلی و مهم شناخت فضا می داند کوپن لینچ به طور مؤثري  زیکفلورید گیدئون تمایز بین
عناصر پایه اي و  ،لبه و محله ،راه ،ساختار فضاي واقعی را مورد بررسی قرار می دهد و با ازائه مفاهیم چون گره نشانه

  ). 1387(پرتوي ،اساسی را براي جهت یابی انسان در فضا مطرح می کند

                                                             
م به این طرف، هر دو معنی زمانی و مکانی را با هم  1300در زیان انگلیسی، طبق فرهنگ انگلیسی آکسفورد، واژه فضا، دست کم از سال « . 1

یم داشته است. تا پیش از آغاز این قرن، این دو معنا همواره مجزا مفهوم می یافتند. به هر حال، فضا و زمان، هر دو تحت غلبه ي یک پارادا
) از زمان شکل گیري نظریه هاي نسبیت خاص و عام، مفاهیم مجزایی فقط فضا و 301:   1973بودند:  پیوستگی خطی ریاضی (بشنر، مشترك 

این مفهوم را  1908) به گفته ي هرمان منیکوسکی که در 1989زمان نزدیک تر شده اند (اسمارت  –زمان، روز به روز به مفهوم ترکیبی فضا 
) بنابراین، هر شیء 297:   1378ان یک پیوستگی چهار بعدي هست که سه بعد فضا را با بعد زمان ترکیب می کند (وینی زم –مطرح کرد، فضا 

اص خود نه تنها باید طول و عرض و ارتفاع داشته باشد که باید تداوم زمانی نیز داشته باشد. آلبرت اینشتین که این مفهوم را در نظریه نسبیت خ
بود که بر خالف نظریه نیوتن، جدایی مطلق فضا و زمان از یکدیگر امکان پذیر نیست، و وابسته به انتخاب یک دستگاه به کار گرفت معتقد 

  ).28:   1379(مدنی پور » مختصات است

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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در حالی که معتقد است مفهوم فضا ریشه هاي خود را در  ،پورتوقسی فضا را نظامی از مکان ها تعریف می کند پائولو«
 ،شولتس –گرچه فضا ها به وسیله ي ابزار هاي ریاضی توصیف شده باشند (به نقل از نوربرگ  ،موقعیت واقعی دارد

1997  : 218(  

در مواقع گوناگون  ،بیش از فضاي فیزیکی سه بعدي است این دیدگاه پماس رویپرد نیز بر این عقیده است که فضا چیزي
افراد تحت تأثیر و در تعامل با انواع گوناگون فضا هستند و لذا تناسب و تجانس فضا از معقوله  ،و در زمینه هاي مختلف

ی سازد از نظر او کلیه هاي مهم طراحی محسوب می گردد وي مهمترین تمایز را بین فضاي انسانی و غیر انسانی برقرار م
اگرچه بینر یک پالزاي یونانی با یک  ،فضا هایی که طراحان درگیر طراحی آن هستند اساساً انسانی محسوب می شود

آزادراه کنونی تفاوت زیادي وجود دارد عالوه بر این می توان بین فضاي طراحی شده و فضاي طراحی نشده نیز تمایز 
فضاي نظم یافته به تبعیت از مجموعه اي از قواعد و انعکاس دهنده ي ایدآل هاي محیطی منظور از طراحی شده  .قائل شد

دو نوع راه حل مختلف طراحی ممکن است دو نوع فضاي متفاوت ایجاد کند همچنین می توان از فضاي رفتار یا  .است
نژادي)  ،قومی ،جنسی ،فضاي عمل سخن گفت فضایی که به فضاي حرکی وابسته است فضاي رفتاري (گروه هاي سنی

در واقع از نظر رپوپرت در محیط  .بسیار متفاوت باشد ،ممکن است با فضاي ملی شهري که روي نقشه نشان داده می شود
فیزیکی با جغرافیاي محیطی عملی وجود دارد که مردم در آن کار می کنند و آن فضا روي آن ها تأثیر می گذارد در 

ار دارد که مردم در آن آگاهانه عمل می کنند و به آن معانی نمادین و سمبلیک و محیط ادراکی قر ،درون این فضا
محیط رفتاري قرار دارد که در آن نه تنها مردم آگاه هستند بلکه برخی پاسخ ها و واکنش  ،سرانجام در داخل این محیط

  ) 12 :  1977هاي رفتاري را از آن اثتنبات می کنند (ریپورپورت 

فضاي ذهنی وابسته است این فضا متمایز از فضاي عینی و جنبه ي خاصی از فضاي روانشناسانه محسوب فضاي رفتاري به 
وابسته به حس بویایی و  ،اکوسیتیک ،فضاي تجربی یا حسی است که ممکن است بصري ،می گردد جنبه دیگري از فضا

اند که این فضا ها معموالً به وسیله ي گروه  با فضا هاي فرهنگی نیز مرتبط ،دمایی باشد فضا هاي رفتاري و روانشناسانه
  .)13 :  1977داراي طبقه بندي ها قلمرو ها و معقوله بندي هاي گوناگون می شوند (رپوپورت  ،هاي مختلف

تأیید می کند که با آمادگی بیشتري می  ،ژاك درایدا نیز در مصاحبه اي درباره ي فرهنگ هاي داراي ساختار فضایی 
 :  1379(مدنی پور » .. فضا فقط مشهودات نیست... زیرا مطمئن نیستیم که فضا به ظاهر ختم شود.بصري گوییم مکانی تا

148(  

فضایی که ما در آن زندگی می کنیم و در «... میشل فوکو نیز نه ه عنوان یک شهر ساز ولی مرتبط با شهرسازي می گوید 
فرسایش زمان ما و فرسایش تاریخی ما رخ  ،زندگی هاي ماآن از خودمان فراتر می رویم درست جایی است که فرسایش 
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به  .در خودش یک فضاي غیر متجانس و ناهمگن است ،می دهد این فضا که ما را از پا در می آورد و تحلیل می برد
که رنگ  ما در یک نوع واکیوم یا فضاي تهی و خالء که در آن افراد و اشیاء می توانند استقرار یابند یا این ،عبارت دیگر

هاي گوناگوم زودگذري را در خود بپذرند زندگی نمی کنیم بلکه در مجموعه اي از ارتباطات قرار داریم که موقعیت 
  1)428 :  1982هایی را تعریف میکنند که نمی توانند برابر گرفته شوند یا به هر طریقی تحمیل شوند (فوکو 

  فضا از دیدگاه پدیدار شناسی  2-3
بر چه  ،این که واژه ي ما براي فضا«درباره ي فضا می گوید » ساختن باشیدن [سکناگزینی] اندیشیدن«ي هیدگر در مقاله 

یعنی محلی که براي منزل کردن اختصاص یافته است  ،دیده می شود Runدر معناي قدیمش یعنی  ،امري داللت می کند
داده شده باشد یعنی درون حد و مرزي باشد چیزي است که به آن جایی داده شده باشد به چیزي اختصاص  ،هر فضایی

امري است که در محدوده اش رها شده است چیزي که  ،فضا در گوهر خود چیزي است که برایش جایی باز شده است
برایش جایی باز شده و هماره به مکان همچون یک پل پذیرفته شده پیوند داده شده و گرد هم آمده است بدین سان فضا 

  2)1379 :  73( .خود را از مکان ها به دست می آورند نه از فضاهاي هستی گوهره 

چنین به نظر می رسد که انسان در یک سو ایستاده  ،هنگامی که ما از انسان و فضا حرف می زنیم«وي در ادامه می گوید 
فضا نه شیء خارجی است و نه تجربه اي درونی  .و فضا در سوي دیگر ولی فضا امري نیست که در برابر انسان قرار گیرد

زیرا وقتی می گوییم یک انسان و در گفتن این  ،فضایی باشد ،چنین نیست که دمیانی وجود داشته باشند و بر فراز آنان

                                                             
بحث اصلی تعدادي از علوم و هنر هاي داراي ساخت فضایی درباره ي فضا که حاصل آن گستره اي از تعاریف گاه متعارض بوده است و « . 1

نیز انگاره سازي هایی درباره این موضوع در مرکز این دیدگاههاي متضاد فقط یک سردرگمی است آلبرت اینشتین این سردرگمی را بر سر 
تمام اشیاء مادي در برابر فضا به مثابه ي کیفیت جایگاهی جهان اشیاء جادي می داند این تعاریف اثراتی بزرگ بر هنر ها فضا به مثابه ي ظرف 

و علوم مکانی در طول صده گذشته داشته اند. سردرگمی میان انگاره هاي مطلق و رابطه اي فضا که در سه قرن گذشته مورد بحث فالسفه و 
  ).320-321:  1379(مدنی پور »هاي شهري قرن بیستم گذراندا استتأثیري نمایان بر محیط فیزیک دان ها بوده است، 

  
میان ساحت هاي اجتماعی، روانشناختی و فیزیکی فضا، هیچ رابطه ساده و تعیین کننده اي یافت نمی شود. دستورالعمل جمیع الجهات « . 2

شان دهنده رابطه مستقیم و جبر گرایی باشد. بر اساس این دستورالعمل، بعد جنبش مدرن در معماري (فرم تابع عملکرد است) کوشش داشت ن
اجتماعی فضا و کارکردهایش، باید مشخص کننده شکل و فرم فیزیکی اش باشد. تالش در جهت منسجم ساختن ابعاد اجتماعی و فیزیکی فضا 

م در درك ما از فضاست نمی توانیم محیطمان را مجموعه نامرتبی از یا به عبارتی، متن دار ساختن، فضاي فیزیکی با رویه هاي انسانی، گامی مه
ن اشیاي مادي بدانیم. آن گونهن که در گراش برابر گرفتن شهر ها با ساختمان هایشان شاهدیم. از سوي دیگر نمی توانیم فضایمان را به عنوا

جغرافیدانان در تالششان براي بردن فضا به نظریه اجتماعی، به  صرفاً ظرفی براي روابط اجتماعی، بدون بعدي فیزیکی درك کنیم ظاهراً برخی
طرف مفهومی از فضاي غیر فیزیکی و ذهنی رفته اند که در آن فضا صرفاً محصول فرعی روابط اجتماعی است و آن را تنها با ابزارهاي زبانی 

شویم، انکار می کنند. در هر مقطعی از زمان، مفهومی سازي می توانیم درك کنیم و اشکال غیر زبانی را که با آن ها به فضایمان مرتبط می 
  ).28و  27:   1379(مدنی پور، » فضا در نزد ما، نیازمند توجه به هر دو بعد فیزیکی و اجتماعی است.
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آن گاه با بیان نام انسان  –یعنی کسی که می باشد  –کالم به پسنده اي می اندیشیم که به گونه اي بشري می زید 
 –.. فضاها و میان آن ها فضا به معناي دقیق کلمه .باشندگی او را هم در درون چهارگانگی میان چیزها می نامیم ،پیشپیشا

فضاها به واسطه این واقعیت گشوده می  .همواره پیشاپیش براي میرایان که در آن جاي می گیرند فراهمی می آیند –فضا 
به این معناست که آن ها در باشیدن  ،این سخن که میرایان هستند .شوند که به مکان باشندگی آدمی تبدیل می شوند

.. رابطه .در فضا امتداد می یابند می توانند فضاها را بپیمایند ،(سکنا گزینی) خود به واسطه بودن در میان چیزها و مکان ها
به معناي  ،چیزي جز باشیدن ،ارابطه انسان با فض .ذاتی باشندگی اوست ،آدمی با مکان ها و از راه مکان ها با فضاها

  1.)77و  76 :  1379 ،(هیدگر» .گوهرین آن نیست

                                                             
مکان تعین یافته این و  بایستی اذعان کرد که بهترین را براي توصیف فضا، بیان کیفیت تحقق آن به صورت این جا و یا آنجا و به تعبیر«میا« . 1

به تعین  آن است.... فضا با جا هستی خود را، که تنها با صورت جا، مفهوماً و مصداقاً متحقق می شود، از این جا و آن جا دارد و بنابراین ضا تا
  )20:   1379دیباج، »(این صورت از جا یا آن صورت از جا نیاید، نا متعین است و کإنه نیست.

مجسمه از است. اما عنصر فضا برنامه رز و طراحی براي معماران و شهرسازان است، همانگونه که سنگ ماده اصلی کار  فضا، ماده اصلی
  ؟ با تبعیت از دیدگاه پدیدار شناسانه، فضا باید چیزي بیش از صرفاً ناحیه اي با عرضو طول و ارتفاع معین باشد. چیست

 خ زیر ارائه شده است :  در دایرة المعارف برتانیکا در این باره پاس

فضا حجمی هوایی یا جوي است که به وسیله عناصر فیزیکی و تخیل و تصور بصري انسان تعریف می شود.... یک اتاق به وسیله کف و «
  ».موانعی که دید را از جهت افقی سد می کنند یا به آن در افق خاتمه می دهند و آسمان باالي سر، تعریف می شود

بخشی از حس «واقع یک تعریف سازگار با تفکر پایدار شناسی است، به خصوص اگر ما آخرین جمله تعریف را ذکر کنیم :   این تعرذیف در
فضاي بشر... ناشی از چیزي است که او واقعاً می بند و بخشی از طریق تعمیم خالق و تخیلی، تفسیر و تأویل و ساختار بخشیدن به چیزي که 

  »ید.واقعاً می بیند حاصل می آ

عینی نمودن فضاي وجودي؛ عینی نمودن بدان معنا که امر مرئی «با این تصور از فضا، مسئولیت اصلی معماران و شهرسازان آشکار می گردد :  
ی جهان نیز افشا گردد یا به عبارت –و مشهود را به موقعیتی عینی و محلی تبدیل کنیم، در حالی که سعی می شود معانی ذاتی مندرج در زیست 

اتی روح مکان شناخته و در آن ابقا شود.. مفهوم فضاي وجودي بر این واقعیت مبتنی است که هر نوع اقدام انسانی، یک جنبه فضایی دارد. اقدام
که رخ می دهد کم و بیش به چهارچوب هاي فضایی تعریف شده براي رخ دادن نیاز دارد. مفهوم فضاي وجودي هم جنبه هاي عینی فضایی 

یف یک شکل از زندگی بین االذهانی را نشان می دهد و هم بیانگر تصور شخصی فرد از ارتباطی فضایی است که بخشی از هستی او قابل توص
را تشکیل می دهد؛ بنابراین می توان از فضاي وجودي عمومی و خصوصی سخن گفت.... در حالی که فضاي ادراکی به طور مداوم تغییر می 

 –(نوربرگ » نسبتاً ثابت دارد که به عنوان چارچوب مرجعی براي ادراکات ناپایدار و زودگذر عمل می کند.کند، فضاي وجودي ساختاري 
  ).430:   1975شولتس، 

روشی می توانیم بعد چهارم (زمان) را به شکلی معنادار به فضا وارد کنیم این است که توجه خود را به فرایند تحویل وتکامل فضا معطوف «
دن خط سیر ساخته شدن و دگرگون شدن فضا به ما اجازه می دهد چهارمین بعد را به درك فضاي خود بیفزاییم... تجربه زیست کنیم. دنبال کر

ود در فضا، از مواردي است که زمان در آن نهفته است. سؤالی که باید مطرح شود این است که آیا در این مفهوم پویا از فضا ثابت هاي نیز وج
  .)32:   1370ر، (مدنی پو» >دارد ؟ 
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وي هنگام نوشتن کتاب هستی و زمان به  .هیدرگر در زمینه ارتباط فضا با زمان یک تطور فکر را پشت سر گذاشته است
اگر چه این ارتباط به  ؛هم تراز بودن فضا و زمان اعتقاد نداشت و فضامندي دازاین را متکی به زمانبندي او می دانست

البته  ؛زمان کی شده را مطرح کرده-و بعدها فضا .نبود ،آن گونه که مورد نظر کانت بوده است ،معناي تقدیم زمان بر فضا
زمانی را که معنی آن از اصطالحاتی چون دوره زمانی فاصله و فضاي زمان مشتق  –بلکه فضا  ،زمان فیزیکی را –فضا  نه

ولی این امر به معناي آن نیست که فضا به زمان  ؛نماش فضا نوعی زمانی نمودن است ،در دیدگاه جدید .شده است
اما هرگاه ماهیت هر کدام را جست و  ؛ي ابعاد متفاوتی استهر کدام ماهیت خود را دارد و دارا ،کاهش دده شده باشد

  .)223:  1999هماهنگ و اصیل است (این وود  ،زمان واحد –می بنیم که ماهیت آن ها یک فضا  ،جو کنیم

فضا در جایی قرار دارد که زمان هست و این جزء تشکیل دهنده و مؤلفه  : ) نیز در این باره می گوید 1994استفانوویچ (
بین فضاي هندسی که می توان در آن به طور  ،به فضا ساختار می دهد و از این رو مفهوم مکان را بر می انگیزد ،زمانی

که در  ،آن را اندازه گیري نمود و براي آن برنامه ریزي کرد و فضاي زسته ،مداخله انجام داد ،آگاهانه و با محاسبات
  ).1994( استفانوویچ ،اسی وجود داردستفاوت ا ،برگیرنده راه و روش کامل هستی و وجود ما هستند

غییر می از آنجا که فضا در زمان قرار دارد (فضاي زیسته) ممکن است ایستا یا پویا باشد (که معنی آن در طول زمان ت
بلکه به عنوان بخشی از  ،نه در جهان ،ادوارد رلف به عنوان یک پدیدار شناس  اعتقاد دارد که فضا نه در ذهن است .کند)

ویژگی هایی چون  ،اساساً فضایی است و فضایی بودن ،از دیدگاه او هستی انسان .تجربه روزمره ما در جهان است
  ). 1387(پرتوي ،روش هاي هستی در بر می گیرد فاصله و جهت را به منزله ،جدایی ،نزدیکی

   سنتیفضا از دیدگاه  2-4

  ساختار فضا  1- 2-4
  .روح جهانی است» مکان«نافذ و در جهان شناسی اسالمی  ،ازلی .فضا یکی از صریح ترین نمادهاي وجود است

تفسیري که از تنمام  ،دهد انسان سنتی به گونه اي از درك گرایش دارد که تفسیر متافیزیکی از زندگی بدست می
بر تمام دریافت هاي انسان  ،یا دریافت اولیه ،این گونه ادراك .دریافت هاي حسی بیرونی پیشی گرفته و فراتر می رود

این تفسیر در ابتدا آگاهی او را از فضاي جهانی به مثابه بروز . تأثیر می گذارد چون با قرار دادن او در جهان آغاز می شود
شبیه است. این مفهوم هر مسی  –جهان اصغري که خود او است  –هان اصغر تعیین می کند که به خود او مخلوقات ج

دیدگاهی که بر اساس آن جهان از جهان  ،سنتی بخشی از جهان بینی یکی شده در چشم انداز اسالمی را تشکیل می دهد
  .نفس و روح ،جسم : اکبر و جهان اصغر تشکیل شده ات که هر یک سه بخش مهم دارد 
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در اولی خدا به صورت ظاهر،  .اساساً یکی هستتند ،علی رغم ظاهر متفاوتشان ،دو تفسیر از این مفهوم بدست می آید که
از زمین به  ،از درون دایره هاي هم محور جهان اکبر حرکتی به سمت بیرون پدید می آید .واقعیت بروز جهانی است

در  .که به صورت عرش روح الهی دیده می شوند ،به آسمان هاي پوشاننده مثابه ظهور مادي از طریق روحی فراگیر
درون جهان اصغر انسان حرکتی به درون پدید می آید که با حضور فیزکی او  دومی دیدگاه تکمیلی خداوند به مثابه باطن

ر متناظر هستند و در عین این دو تدبیر با یکدیگ .ادامه می یابد» گنج پنهان«آغاز می شود و به سمت مرکز روحانی او 
  ). 1390(اردالن و بختیار ، حال یکی برعکس دیگر است

  جهت گیري در فضا  2- 2-4
مخلوقات مادي جهان اکبر و جهان اصغر که  .جهت براي او معنا دارد : انسان جاي خود را می داند  ،در فضاي متشکل

بی کرانی آشکار فضا را تنها می توان با  .کیفیات جهت دار قدرت مندي نشان می دهند ان نظم جهانی را تقویت می کنند
ترتیب کره ها و حرکت هاشان در شش  .فضا به این شکل جنبه فیزیکی پیدا می کند .اشاره به آسمان ها جهت دار کرد

باال (باالي سر) و پایین (زیر پا) سیستم مختصات عمده اي را تشکیل می دهد که  ،غرب ،شرق ،جنوب ،لجهت شما
تمام علوم سنتی این چارچوب مرجع مشترك را دارند و به علت این  درون آن تمام جهت ها قرار داده شده است

  ). 1390اردالن و بختیار ،( مبناي یکپارچه گی اي براي تمام مخلوقات جامعه ارائه می دهند ،اشتراك

  حس مکان  3- 2-4
نقش هاي  .تأثیر این فضاي محلی اغلب به وسیله استقرار صحیح و معقول نقاط مرجع درون چشم انداز دوچندان می شود

برجسته بر دیوارهاي سنگی گذرگاه هایی کوهستانی حک شده اند و بنابراین نماد دروازه هستند و فضاي محل را تعریف 
در دهانه گذرگاه ها ساخته می شوند و نقاط ورود و یا عزیمت قابل تشخیصی با  بارها شده که خود دروازه ها .می کنند

در فاصله نزدیک تر به شهر پل ها و حتی جاده ها به شکلی خاص به سوي نقاط  .ابعاد عظیم براي مسافران خلق می کنند
 مهم شهر هدایت می شوند و حس مکان را عمیق تر می کنند در حالی که مارش اجتناب ناپذیر قنات از کوه ها به سمت

(اردالن و هدایت می کنندهایی سبز چشم را به سوي فرم مثبت شهر که چونان پیکانشهر خط درختانی را تغذیه می کند 
  ).139بختیار ،

  پیوستگی فضاي مثبت  4- 2-4
بنابراین مفهوم مثبت و  .بالفاصله موارد استفاده کمی آن ها خود را نشان می دهد ،وقتی جنبه هاي کیفی فضا آشکار شد

باید در ایجاد فورم ها هدایت کننده  ،که فضا نه شکل–این مفهوم  .حیاتی فضا تمام مخلوقات معماري را خلق می کند
  ). 1390(اردالن و بختیار ،از مفاهیم مهم در درك معماري سنتی ایران اسالمی است –باشد 
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مالحظات دیگري هم وجود دارد که نقشه عمده فضا را دیکته می کند در میان این مالحظات  ،عالوه بر مؤلفه هاي باطنی
  . سالم در این منطقه ضروري می سازدعماري حیاط را براي زندگی وضعیت اقلیمی از همه جلوتر است و م

سازمان مرکز گراي فضا و استفاده از فضا را  ،با تأکید فرایند بر واحد خانواده ،الگوي روابط خویشاوندي این جامعه سنتی
رون فضاي آزاد دست آخر این حقیقت ساده که انسان د .از لحاظ جامعه شناختی به طور برجسته اي تقویت می کند

این معماري با وابستگی فراوان به پیوستگی  .حرکت می کند نه جسم جامد در این معماري مورد توجه قرار گرفته است
انسان پیوسته در فضایی مواج و باز  .فضاي مثبت هیچ گونه انقطاع یا مانعی در جریان حرکت انسان به وجود نمی آورد

  ). 1390(اردالن و بختیار ، رچه باقی می ماندشونده حرکت می کند که تا ابد یکپا

  سیستم هاي فضایی مثبت  5- 2-4
سیستم فضایی اصلی  .ترتیبی از پیوندهاي فضایی سیستمی منظم ایجاد می کند که هم ثبات و هم تغییر را ممکن می سازد

به جریان اصلی مسیر بازار که به طور سنتی از یکی از دروازه هاي اصلی شهر آغاز می شود و اغلب درون شهر ادامه می 
یابد و به دروازه هاي مقابل ختم می شود و یا در فضاي تجمعی محوطه یک کاخ یا مسجدي شاهانه به انجام و اوج می 

چنان زیر شاخه هاي یک رودخانه از مسیر اصلی بازار  ،از قبیل معابر محله هاي مسکونی ،سیستم هاي فضاي ثانویه .رسد
 ،وجود فضاهاي وابسته اي همچون دکان هاي در امتداد بازار و حجره هاي دور تا دور حیاط مدارس .سرچشمه می گیرند

اتصال فضایی به فضاي  .ابسته استثانویه و یا حتی تجمعی و ،کاروان سراها و حتی مانازل مسکونی به فضاهاي اصلی
کیفیت فعال فضاي مثبت ارتباط فضایی را ایجاد می  .پیروي می کند گذر و انجام ،دیگر ناگزیر از الگوي پایه اي ارتباط

همچون هوایی که از گلوگاه مجرایی عبور می کند و سپس درون فضاي  ،کند که گذر به سرعت به دنبال آن می آید
دیوار اتاق ها را  .پوسته گنبدها را به بیرون هل می دهد و آن ها را سفت و کشیده می کند ،می شود اوج و انجام منبسط

تغییر داده و به حجم هاي حجره دار متعالی بدل ساخته و آرایه هاي سطوح را به عهدهایی شاعرانه از میل روح براي 
  .بازگشت به خانه نخستش تبدیل می کند

معماري اي که نشان می دهد فعالیت خالقه کمتر از  ،شدنی از ساختار چشم انداز شهر استنتیجه معماري داخلی جدا ن
همانگونه که روح برتر جهانی را تعریف می  .آن که به حفظ خود فضا می پردازد به اشیاي درون فضا مشغول می شود

به شکلی محصور کنند که  انسان ساکن شکل هایی خلق می کند که فضاها را ،کند که جان درون آن حرکت می کند
  ). 1390(اردالن و بختیار ، جان انسان بتواند درونشان تنفس کند
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  فضاي انسان  6- 2-4
محیط معماري و شهري خلق شده به  ..درك انسان از فضاي اجتماعی و شخصی جنبه مهمی از استفاده او از فضا است

  .وسیله انسان سنتی تا اندازه اي بیان این دریافت ها است

فرهنگ شناسی و جامعه شناسی انسان سنتی برداشت او از فرد از جنبه  ،یکی از خصوصیات ذاتی الگوهاي رفتار شناسی
بر خالف شمال اروپا که در آنجا رنگ پوست و لباس محدوده خود را معین می کند در اینجا  .محدودیت هاي بدن است

بنابراین این تم تکرار شونده آشکار و نهان که  .باط داردمفهوم فرد به جوهره اي که در اعماق بدن نهفته است ارت
 ،حاالت و فصولی ارتباط ایجاد کرده که محیط مادي انسان را تشکیل می دهد ،ارتباطویژه اي هم با مرزهاي حسی دارد

ر نسبی در چون مکان فرد با باطن که در پوسته ظاهر احاطه شده در ارتباط است حریم خصوصی مورد نیاز ایرانیان به طو
این به احتمال غریب به یقین توضیحی است بر جمعیت هاي زیاد و پر تراکمی  .مقایسه با استاندارد غربی تقلیل یافته است

البته این هم ممکن است این تصمیم فرهنگی انتخاب الگوهاي شهري  .که در اغلب زیست گاههاي شهري می بینیم
  ). 1390(اردالن و بختیار ، سکونت در این اقلیم گرم و خشک باشدفشرده ناشی از کمبود محل هاي مناسب براي 

بنابراین روبرویی مستقیم الزمه  .ارتباط درون این حریم خصوصی را می توان به صورت حرکت از ظاهر به باطن دید
ثالً نگاه به چشم م .براي افزایش ارتباط بایدتمام حواس به کمک بیایند تا ارتباطی با باطن برقرار شود ..درك درست است

با جلوگیري از تحریک  ،در نتیجه .کسی که صحبت با او در جریان است براي دیدن این ابعاد مخفی اهمیت اساسی دارد
خاموش ماندن در مکانی عمومی به معناي خلق حریم خصوصی  .حریم خصوصی در میان جمع میسر می شود ،جسمانی

نمونه بسیار آشکار این موضوع حجاب زن سنتی است که در برابر نگاه بیرونی فضاي پوشیده ایجاد می  .توسط فرد است
  ). 1390(اردالن و بختیار ، .کند که یک حریم خصوصی نامحدود است

بنابراین فضا سازي ترتیب الگوهاي مجاورت را منعکس می کند فاصله اجتماعی جلوه صریح درجه حریم خصوصی 
صمیمانه در محیط خانواده دور کرسی نوعی از روابط را پذیرا می شود و موقعیت هاي اجتماعی که در آن تماس  .است

ها صندلی ها پاي دیوارهاي اتاق هاي پذیرایی به صف می شوند و گفت و گو بین این سو و آن سوي خانه متبلور می 
اخته می شوند هر کدام باطن خود را دارند که از شود نوعی دیگر را این واحدهاي مسکونی با این که بغل به بغل هم س

  ). 1390(اردالن و بختیار ، حیاط شان هویدا است و تجلی شهري حریم خصوصی است

  هم زمانی زمان و فورم   7- 2-4
همان طور که پیش تر دیدیم فضا در معماري و طراحی جامعه سنتی موقعیتی اساسی و بارز دارد. مفهوم زمان و فورم به 
عنوان پیوستگی هایی هم زمان نیز به همان اندازه اهمیهمیت و برجستگی دارد. فضا در تمام مخلوقات توانایی هاي فعال و 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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فهوم زمان به صورت چیزي متحرك پدید می آید. در عین حال توانایی منفعل منفعل دارد. در ارتباط با جنبه فعال فضا م
در ماده یا فورمی که محصول مستقیم این حرکت است تجلی می یابد نظریه باطنی علیت این حرکت را به صورت 

حرکت حرکت روح در فضا به سوي روح الهی توصیف می کند. بدین گونه مکان زمان و فورم فضا است، که از طریق 
به طور همزمان جنبه هاي فعال و منفعل خود را بروز می دهد. این یکپارچگی در معماري و محیط شهري مشاهده می 
شود و سیستم هاي حرکتی هم زمانی مانند بازار را ارائه می دهد که جریان پیوسته اي از تجربیات فضایی هم آهنگ 

  ). 1390(اردالن و بختیار ، مبتنی بر اعداد و هندسه خلق می کند
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  عوامل موثر بر حس فضا  2-5
  عوامل متعددي بر حس فضا تاثیر گذارند که هر یک در نگرشهاي مختلف به فضا اولویت این عوامل متفاوت می باشد .

  به میتوان  (خصوصا در دیدگاه سنتی )مهمترین عوامل تاثیر گذار بر حس فضا

 شکل  -1

 سطح -2

 رنگ -3

 ماده -4

که در ادامه به معرفی اجمالی هر یک پرداخته و از این عوامل ، ماده را به عنوان یکی از مهمترین عوامل مورد اشاره کرد 
  کنکاش و بررسی قرار خواهیم داد .

  شکل  1- 2-5
اعداد واحدهاي این تعریف فضایی هستند و هندسه شخصیت  .از تعیین حدود فضاي ساختار بندي شده به وجود می آید 

به عنوان عبارات ریاضی آفرینش اشکال یاد آور  ،این اعداد را تشریح می کند. از طریق استفاده از اعداد و هندسه
ویل ابزاري براي تع ،با توجه به این موضوع ریاضیات به صورت زبان خرد دیده می شود .الگوهاي عزلی عالم مثال است

اگر چه  ،مربوط به هواست ،ریاضیالت انتضاعی است .که بنا به ماهیتش از دنمیاي محسوس به دنیاي معلوم منتهی می شود
این انتزاع ها از دنیاي معلوم به عنوان راهنمایی پایه براي جوهره اولی و عینی موجود در نظم  .ماهیت نوعیش عینی است

  ). 1390، (اردالن و بختیار الهی به کار می آید

  سطح  2- 2-5
اشکال در سلسله مراتب تعریف فضا به وسیله سطوحشان مشخص می شود از این رو سطوح می توانند عملکردي دوگانه 

به  ،به لحاظ فیزیکی محدوده شکل را مشخص می کنند و بنابراین فضاهاي کیهانی دنیوي را متبلور می کند .داشته باشند
جان را به صفحات باالتر تحقق که فراتر از مکان هاي مخلوق انسان  ،ط کیفیت عالیشانشاید به وسیله بس ،لحاظ عقلی

  ). 1390(اردالن و بختیار ، قرار می گیرد هدایت می کند

به واسطه اصالت و غناي خود مواد به وسیله ترکیب و تزیین  : کیفیت عالی سطوح به همه این راه ها شکل می گیرد 
ماهیت کیفیت عالی ماده حاصل ترکیب  .سطحی یا از طریق تأثیرات ترکیبی واد اصلی و ترکیب هاشان روي سطح

مرمر نیم شفاف که دگردیسی  .درجه شفافیتش و قابلیت ذاتی اش براي تکان دادن ذهن متفکر ،فیزیکی آن است
  .تست سرد و کاستی ناپذیر ثروت ابدي را انتقال می دهد ،را بازتاب می دهدرنگارنگی 
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در اینجا باید به  .از سوي دیگر آهن سیاه هم سرد و نقصان ناپذیر است اما کدر بودنش تأثیر سنگینی در ذهن می گذارد
حالت آن و تولید سایه آن دادن بافت به سطح کدر و بی  ،سبک کردن سنگینی ذاتی آهن ،دنبال جنبه هاي تکمیلی بود

باید به دنبال تغییر ترکیب هاي الزم براي این که آهن به  ،خالصه : ایجاد سایه بان و بدست آمدن کونت راست 
  ). 1390(اردالن و بختیار ، هماهنگی کامل برسد بود

 .ه دنبال دارندهندسی و هارمونیک را ب ،تکنیک هاي رسیدن به این حالت تعادل بی نقص گرایش هاي قوي طبیعی
تکنیک ابداع این تعادل » طبیعی ترین«انتخاب موادي که ماهیت اسیدي دارند بدون نیاز به تغییرات بیشتر مقدماتی ترین 

تکنیک هاي هندسی یکی یا چند ماده را با  .در اینجا خود ماده بهینه سازي ابزارها را به کار اعمال می کند .است
میزند که کمتر به صفات طبیعی مواد بستگی دارد و بیشتر به کیفیت عالی سطح ساخته الگوهایی هندسی با هم در می آ

مثالً اندود کچ که به وسیله الگوهاي فضا پرکن هندسی شکل سطحش  ،ممکن است تنها از یک ماده استفاده شود .شده
ه هایی از تکنیک طبیعی هستند و گنبد خانه شمالی مسجد جامع اصفهان و آرامگاه سامانیان در بخارا نمون .را می گیرد 

  ). 1390(اردالن و بختیار ، سه گنج هاي سفید و گچی ایوان گوهر شاد در مشهد نمایانگر فن هندسی هستند

ساختار مواد ترکیب  .ترکیب سیالیت طبیعت با دگرگونی هاي هندسی سطوح موفقیت مشخصه فن هارمونیک است
سازماندهی سختاري سطوح فورم را ایجاد می کند کیفیت عالی به وسیله بصري یا عقلی را به وجود نمی آورد بلکه 

الگوهاي طبیعی که به طور برجسته بر زمینه هاي منفعل یا خنثی سازماندهی شده در دهلیز هاي هندسی شناور هستند به 
در  .داخت سطح است تاق درگاه شیخ لطف اهللا یکی از نمونه هاي بیشمار دوره هاي صفوي از این هنر پر .دست می آیند

اینجا به ایجاد اشکال مالیم به وسیله الگو و رنگ ممکن می شود که اثر را متعادل کرده و خلق می کند و درجات 
  .مختلف درك کیفی را ممکن می کند

نزدیک » طبیعت در حال عملکرد«او که به  .انسان سنتی آرزوي ارائه باالترین توانایی اش عشق به خالق خود را داشت
به عنوان آخرین  ،انسان .طرح ها و رنگ ها در جلوه هاي آفرینش دچار حیرت نشود ،است نمی تواند از اندوه الگوه ها

اما نه در هنر ناتورالیستی که از طبیعت نسخه  .میل به ارائه همان کسرت و همان اغراق را دارد ،تجلی ظاهري آفرینش
با ترفیع سطوح به  ،برداري و تقلید می کند بلکه در هنر نمادین که از جلوه ها و تجلیات طبیعت نسخه برداري می کند

  ). 1390(اردالن و بختیار ، همان شکلی که آفرینش مرتبه زمین را باال برد

ماده تنها به این شکل می تواند سنگینی خود را از  .عمده تزیین سطحی است ترفیع سطوح به وسیله دگرگونی مواد هدف
به هر حال  ،این فرایند کیهانی چه شیء یک بناي معماري باشد یا یک فرش یا یک سینی برنجی کوچک .کف بدهد

دیوارها به  .است نتیجه دور کردن شی از هر گونه تفسیر ذهنی و قرار دادن تمام هنر ها در محدوده ابدي .برقرار است
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گنبدها و قوس  .یا الگوهاي چند رنگ کاشی کاري دگرگون می شوند ،پوشش کچی ،وسیله الگوهاي بافته آجر و مالت
طرح هاي خورشیدي و مانداالها طراحی می شوند تا بتوانند از آن  ،خوشه هاي بزرگ ستارگان ،ها با گل کاري ها

یابند بنابراین هنر تکمیل شدئه فضا را با فرم هاي حساس پر می کنند که  سنگینی که از علویت دورشان می دارد رهایی
(اردالن و و به پهنه عالی تري از آگاهی و قلمرو بی نهایت می رساند .عقل را فراگیرد فضاي محدودش توسعه می دهند

  ). 1390بختیار ،

  ابعاد نمادین   1- 2- 2-5
یا حس مکان به گونه اي که هر یک از ابعاد مقصود متمایزي دارد و نماید یک  ،سطح ها در درون خود مکانی دارند

هر چیزي به  .در ترتیب ابعاد سطح الگوها در ارتباط دادن سطحی به سطح دیگر دخالت دارد .مفهوم استعاري خاص است
  ). 1390و بختیار ،(اردالن  در با دیوار با سقف و سقف با آسمان ،وسیله آن چه باالي آن است محدود می شود

  کف   2- 2- 2-5
از  ،در طرحی ترتیبی شکل گرفته است .بعد افقی کف در معماري نماد زمین است که جهان اصغر رو آن ایستاده است

مکانی که صرفاً به صورت افقی طراحی شده است تا مقدس ترین استفاده هاي نمادین از افقی بودن در مفهوم پاسنگ یا 
یا تخت در بسیاري از خانه هاي اسالمی را مظهر مفهوم پاسنگ دید براي نشان دادن درجه  ،باال آمدهمی توان کف  .ازاره

تأثیر این مفهوم همیشه قبل از پتا گذاشتن بر کف مفروش که مکان استراحت فیزیکی انسان سنتی را فراهم می کند کفش 
خود نشسته است از اسباب و اثاث ناواجبی که شاید انسان سنتی وقتی در این فضاي اساسی  .ها را از پا در می آورند

 باغ و فضاي مثبت اتاق را مختل کند اجتناب می کند ،درك و ارتباط کاملش با ارزش هاي تأثیر گذار و کیفی فروش
  ). 1390(اردالن و بختیار ،

مفهوم خط و بافت که بر جهات افقی تأکید دارد  .در حیاط اقسام آشکار تر و متفاوت تري از ابعاد افقی محقق می شود
باغ یا حیاط از سطوح خاکی ساده و پر تا حیاط هاي آجري سنگ فرش شده را که در مرکزشان حوض  .برجسته می شود

 هاي آینه مانند قرار گرفته و اوج آن ها را در باغ هاي افسانه اي ایرانی از قبیل باغ فین کاشان یا مسجد علی اصفهان می
در این آفرینش محصور انسان در کف باغ به واسطه آب راه هایی که از باالترین نقاط به پایین  .تواند دید در بر می گیرد 

 .ترین نقاط در جریان اند و آب زندگی بخش را به بخش هاي هدنسی مختلف باغ می برند ترتیبی مشاهده می شود
غ کل مفهوم را تکمیل کرده و متعادل می سازد و عموماً به پوشش گیاهی سبز و خود انگیخته بخش هاي مختلف با

حوض هاي آینده مانند با بازتاب دادن آسمان در سطح نورانی و لرزانشان این  .صورت گوشه اي از بهشت دیده می شود
ز عالم مثال و ملک را در سمبولیسمی ژرف که گرایشی است از چشم اندا ،دیدگاه را جاودانی کرده و عالی و دون

  ). 1390(اردالن و بختیار ، اسالمی یکی می کند
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  دیوار   3- 2- 2-5
دیوار چنان خود  ،دیوار نماد بعد سوم و باالرونده فضا است که جهت عمودي اش با محور شناخت هستی تناظر دارد

ات سطحی این مکان قوس باال رونده باید خصوصی .انسان به مکان و منزل جان فضایی که تعریف شده تبدیل می شود
بنابراین ظرافت تمام کننده عروج  ،بر انگیزد ،سبکی و پویاي کامل را که با نیاز کمی انتقال بار به زمین در تضاد هستند

به معیار طراحی دیوار بدل می گردد و عروج عمودي جان به  ،براي دریافت نیروي جاذبه رو به پایین ،عمودي یک فورم
  ). 1390(اردالن و بختیار ، سوي روح جهانی را جاودانی می کند

ترتیب سطوح عمودي اي که اشکال را تعریف می کنند با نوع ساده و ابتدایی ساخته شده از یک نوع مصالح و نسبت 
در ادامه حالت بعد سطحی است که از چند نوع  .هاي ساده که صرفاً صفحه اي دو بعدي ارائه می دهند اغاز می شود

فحات کنده کاري شده که از نسبت هاي استادانه تري بهره می برد و در تراز دوم بسط سطحی با ص ،مصالح ساخته شده
نوع سوم تکامل یافته مفهوم سطح کنده کاري شده را بسط می دهد و تو رفتگی ها و تاقچه ها را  .مفهومی قرار می گیرد

هاي تکی یا بافت هاي تشکیل شده از  این نوع اخیر با استفاده از یک یا چند ننوع مصالح در بافت .به وجود می آورد
   .صفحات چندگانه به وجود می آید

به خصوص در کشوري که بیشتر  ،این کیفیت خاص .بعد عمودي صریح ترین پرتوهاي نور خورشید را دریافت می کند
که بافت هاي بیشماري از سایه و تاریک و روشن خلق می کند  ،روزهایش با تابش خورشید درخشان هم راه است

  ). 1390(اردالن و بختیار ، مودي را براي بیننده فاش می کندکیفیت متعالی سطوح ع

  بام   4- 2- 2-5
مکان روح و نقطه اي که قوس باال رونده موجود در آن به رأس خود می رسد  ،سقف بدل کوچکی از گنبد آسمان است

  .و قوس پایین رونده مسیر خود به سمت ملک را از آن آغاز می کند

مؤلفه هایی که بیش از  ،شکل ها و سطح ها . سطح بام ها یا سقف ها بیش از هر بعد دیگري با مفهوم شکل ارتباط دارد 
با بافت هاي بیشماري ابداع می شوند که جنبه هاي کیفی وجود را بیان  ،بقیه از ضروریات انسان گونه انسانی فاصله دارند

محدود ترین  .ممکن است این تعالی کیفی را محدود کرده یا گسترش دهندمی کند توانایی هاي بالقوه ذاتی شکل ها 
  ). 1390(اردالن و بختیار ، سطح تخت ،شکل

  رنگ  3- 2-5
دیدگاهی که دوگانگی نور و تاریکی را قابلیت  ،در سنت اسالمی عمدتاً با دیدگاهی متافیزیکی به رنگ پرداخته می شود

  .اوي می داندبالقوه اي نهفته در الگوهاي ازلی سم
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وقتی یگانه به چندین صورت بروز می یابد وحدت خود را به صورت هایی نشان می دهد که اگر چه به ظاهر با هم در 
تقابل اند اما در حقیقت تنها تصویري هستند از ذات الهی که به صورت دیگري نشان داده شده و چونان یخ و آب در 

  ). 1390(اردالن و بختیار ، اصل یکسان هستند

با نور  ،رنگ به مثابه تجلی آنچه بیرنگ است .جهان در فرآیند عینیت یافتن از اول می تواند آنچه مخفی است را بیابد
  .خود به محمل انسان باطن گرا تبدیل می شود تا به یکپارچگی دوباره برسد

  هفت رنگ   1- 3- 2-5
این سه رنگ  سیاه وقهوهاي روشن، سفید، لوحه ي هفت رنگ به شکل سنتی بر مفهوم رنگ تسلط دارد.

این دو گروه با هم ابر گروه هفت رنگ را تشکیل می دهند.این کیفیت متمایز  آبی،سبز،زردوسرخ مکمل دومین گروه.
عددي در درك نظام رنگ سنتی بسیار مهم است.در انزوا قرار دادن اشیا یا مفاهیم با دیدگاه اسالمی مغایرت 

از یک تمامیت بزرگتر دیده می شود که براي صراحت منطقی کیفیات وخصوصیات دارد.هرپدیده به صورت بخشی 
 عددي باهندسی به آن نسبت داده می شود.بنابراین تمامیتی هویدا می شود که از تمام بخش هایش مهمتر وبزرگتر است

  ). 1390(اردالن و بختیار ،

  نظام سه گانه    2- 3- 2-5
پیش از تجلی یافتن رنگ نو محض است بیش از آن که  ،ناب و پاك و بی آالیشسفید ترکیبی از تمام رنگ ها است 

از خورشید نازل می شود  ،نور که به صورت نمادین سفید دیده می شود .پیش از آن که واحد تکثیر بی یابد ،تجزیه شود
  .و نماد وحدت است

سیاه  .»مخفی در خود نورانیتش« ،می ماندرنگ همان طور که به وسیله سفید متجلی می شود به وسیله سیاهی مخفی و 
این  .تناه با کاویدن این سیاه نورانی می توان جنبه هاي مخفی الهی را پیدا کرد ،است» نوري روشن در روزي تاریک«

 .عبور می کند ،مرکز چشم که حجابی نمادین بر برداشت هاي درونی و بیرونی است ،دریافت از سیاهی مردمک چشم
(اردالن و  نور متعالی و رنگ الهی ،راز وجود ،سیاه ستر کعبه است ،فس است و پیش نیاز یکپارچگی دوبارهسیاه نبودنی ن

  ). 1390بختیار ،

از رنگ خالی است حق که طبیعت (نظام چهار رنگ) و صفات قطبی سیاه و سفید بر  ،قهوه اي روشن رنگ خاك است
قهوه اي روشن به صورت به صورت نمادین انسان در مقیاس کوچک است زمین در مقیاس بزرگ  .آن عمل می کنند

  ). 1390(اردالن و بختیار ، براي هنر مند جسم است براي مهندس صفحه خنثی و براي معمار کف ،است
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  نظام چهار رنگ   3- 3- 2-5
صفات فعال طبیعت (گرم، سرد،تر، خشک) و عدد چهار که در هندسه مربع است،ارایش مفهومی روح جهانی متجلی در 

یک چهارم هاي روز، تربیعات ماه، چهار فصل و چهار  .صفات منفعل ماده(اتش، اب، هوا و زمین )را ابزتاب می دهد 
  بخش زندگی دنیوي انسان همه بازتاب هاي ثانویه این نظام هستند. 

چهار رنگ با مقامات  چهار گانه دنیاي طبیعت و چهار در دید ما رنگ هاي اصلی سرخ، زرد، سبز وابی هستند. این 
عنصر ماده هستند. طبیعت، عامل فعال در برابر ماده فرایند خالقی را آغاز می کند و ریتم جنبه هاي درونی (باطن) و 

این  انسان به وسیله نظام چها رنگ تظاهرهایی محسوس با جنبه هاي متعدد .بیرونی (ظاهر) موجودات را تعیین می کند
(اردالن و بختیار  انرژي ذاتی طبیعت برقرار می کند که پیوسته به دنبال حالت تعادلی مشابه با نظم یا حالت ازلی آن است

،1390 .(  

انبساطی و  ،فعال –روح حیاتی  .سرخ با آتش در ارتباط است و داراي صفات طبیعی و دوگانه گرما و خشکی است
سبز مکمل سرخ است و صفتات متضاد سردي و  .بهار کودکی است ،ي آن صبحدوره ها .را بیان می کند –الینحل 

سبز نشان آب است و روح برتر و کیفیات منفعل، انفباضی و انحالل پذیر دارد. نماد ظهر،  .رطوبت را ارائه می دهد
فیات منفعل، تابستان و جوانی است. آبی را تکمیل می کند که نشان از زمین،سردي خشکی دارد. نفس اماره، و کی

انقباضی و الینحل، به آن تعلق دارند و نماد پایان چرخه ها، یعنی شب، زمستان و کهن سالی است. حرکت نزولی و 
صعودي این رنگ ها که به صورت حرکتی در چهار ربع چرخه دیده می شوند چرخه را کامل می کنند. پایان هر چرخه 

  ). 1390دالن و بختیار ،(ار تنها نشانه اي است از اغاز چرخه اي دیگر

زرد و آبی به هم می پیوندند و آمیزه متعادلی  .سبز اسالم است و رنگ برتر در میان چهار رنگ چون بقیه را در خود دارد.
سبز با دو بعد ذاتی گذشته (آبی)  .سبز امید است و باروري .بدست می دهند که سبز است تصویر پشت بندشان سرخ است

  ). 1390(اردالن و بختیار ، ابدیت است ،زمان حالی که سرخ است ،د متضاد خودو آینده (زرد) و بع

  ماده    4- 2-5
است. از این رو این  در این پژوهش ماده بعنوان یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر حس فضا داراي اهمیت ویژه اي

  ل بعد مورد بررسی و کنکاش قرار خواهد گرفت .صعامل به تفضیل در ف
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ماده و روح ماده (حس مصالح ) فصل سوم   

  پیشینه ماده و روح ماده  3-1
تبیین ماده مورد توجه اغلب فالسفه و حکما و نظریه پردازان قرار داشته و به عالوه اغلب ادیان نیز کم و بیش به آن 

به عالوه طیف دیگري از  ،استاند و پرداختن به آن جایگاه ویژه اي در تفکرات اغلب بزرگان این معارف داشته پرداخته
خود را معطوف به از همت و تالش یعنی دانشمندان علوم تجربی نیز بخش مهمی  ،تبیین جهان و بنیان هاي آنمشتاقان 

اکتشاف غواض ویژگی هاي ماده نموده و هر یک با روش و ابزاري متناسب با علم خود به سراغ گشودن این راز سر به 
  ). 1384(خاتمی، قت سوزي را صرف این مهم نموده اندمهر رفته و تالش هاي طا

ها و مبهمات رازي که در نمود اولیه بسیار واضح و روشن می نماید لیکن در پس وضوح ظاهري جهانی از دشواري
تنها نکنونی خر در زمینه ماده تحقیقات انجام یافته أهاي بسیاري از نام آورترین دانشمندان متطبق اشاره .پدیدار می گردد

  ).1369(هاوکینگ، گردیده استه هر روز بر تعدد مسائل ومبهمات آن افزوده غوامض تبیین ماده را به سامان نرسانده بلک

شاید به دلیل این پیچیدگی است که نظریه هاي موجود درباره ماده به شکل قابل توجهی متنوع و گاه متناقض است و 
. این تنوع دیدگاه ها موجب 1یافت نمی شود که قبول عام یافته باشدهیچ نظریه فلسفی یا علمی و ریاضی و تجربی 

از  ،مفهومی تاریخی و تجربی و لغوي نظریه هاي مختلفی را شامل گردد –گردیده که رویکرد به ماده از لحاظ وجودي 
نظر وجودي بر اساس نظریه هاي دانشمندان علوم جدید بنیان جهان ملموس و محسوس را شکل می دهد و به اعتقاد 

   ). 1384(خاتمی، 2همه جهان هاي مادي و معنوي استحکماي مشرق زمین و سرزمین ما بنیان ساختار 

جنبه هاي تاریخی از بدو شروع خلقت و تاریخ از  ،از حیث مفهومی داراي کیفیات و کمیات و ابعاد پنهان و آشکار است
جهان تا انتهاي آن حضور دارد و به لحاظ چنین فراز و نشیب ها که در شان ماده حادث شده معانی و نام ها و عناوین 

در روم  ،) به معنی اندازهMetirماده در یونان باستان به لفظ ماتریا و در التین به میتر ( ،مختلفی نیز به خود پذیرفته است
و که امروزه در علوم تجربی  ،) تبدیل گردیدMaterialمفاهیم معنوي آن به لفظ متریال (باستان با حذف بسیاري از 

در فلسفه و عرفان شرق و اسالمی نیز با الفاظ متفاوتی مورد  ،فیزیک کنونی با همین برداشت از ماده مواجه می باشیم
از مشخص ترین آن ها لفظ  ،اشاره قرار گرفته که هر کدام به تناسب دیدگاهی خاص معنایی مرتبط با آن یافته است

                                                             
باید توجه داشت که این علوم بخش محسوس و ملموس از ماده را موضوع کنکاش خود قرار می دهند و حیطه ماوراء آن را منتزع نموده و  .1

  .دینی و فلسفی محسوب داشته و از پرداختن به آن امتناع می نمایند –جزء امور 
  انسان کامل –رساله ازمنه و امکنه و عزیز نسفی  –عین القضات  .2
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تفسیر و تبیین ماده اولی و ماده ثانی و تعدادي تعابیر دیگر که هر کدام به تناسب دیدگاه معین  –ماده المواد  –هیوال 
  ). 1384(خاتمی، 1گردیده است

قابل ذکر است که علیرغم چنین تنوعی اغلب مفاهیم سنتی اشاره شده به معنی اصل منفعل آفرینش که یا اصل مونث و 
پرورنده یا اصل قابل و مادر اجسام تلقی گردیده و یا به این معنی بسیار نزدیک است در فارسی نیز به همین سیاق لفظ 

  ). 1384(خاتمی، 2که اجسام از آن پدید می آیند معادل للفظ ماده در مقابل جنس نر و یا مذکر مطابقت می نماید ماده

علیرغم تمامی تشتت هاي فوق تبیین و راه بردن به دیدگاهی فطري منطبق بر اصول حکمت اسالمی و ارزش هاي سنتی 
  .سرزمین ما می تواند در جهت موارد زیر مفید واقع گردد

امل با طبیعت مدون و تنظیم الف) تبیین مناسب ماده قادر است روابط انسان را با سایر عناصر خلقت از جمله آن در تع
  .نماید

ب) تبیین راه کار تعامل سازنده و مناسب در حوزه معماري می تواند رابطه معمار و انسان ابداع کننده را با ماده پرورش 
به عالوه  ،نظیم نماید و این امر موجب بهره مندي انسان سکنی گزیده در فضا گرددفطري تدهنده فضا در راستاي نظمی 

ا ماده نظمی قانونمند فراهم از مجموع این تعامل و نحوه کاربرد ماده بخش عمده مشاغل و تنظیم روابط اهل حرفه را ب
  .آورد

مترین ابزارهاي دریافت اطالعات از نمی توان به سادگی منکر این مطلب شد که در نخستین قدم حواس ظاهري ما مه
نتیجه نهایی و انفعاالت پیچیده اي که پس از دریافت اطالعات از طریق حواس ظاهري در ذهن  ،جهان و هستی می باشند

تلقی گردد تاثیري در نقش جدي حواس  3خواه شناخت نامیده شود و یا باز شناسی ،.. رخ می دهد.یا نفس یا روح یا
بر قطعیت و  ،نخواهد داشت و به همین دلیل نیز بخش مهمی از فلسفه کنونی جهان و دانش مبتنی بر آن ظاهري پنجگانه ما

                                                             
 –کانت  –نیتر  –از آن جمله است نظریات دکارت  ،تعابیر و دیدگاه هاي بسیار متنوع و متضاد در مورد ماده تا عصر حاضر همچنان دارد .1

اشاره می اشاره است که به فرازهایی آنها قابل هایدگر بسیاري دیگر  ،نیوتن و انیمیشن ،مذهب اصالت ماده دیدگاه هاي گالیله –مکاتب تجربه 
  .گردد

مبحث ماده و حرکت است که خود وسیله ابزار  ،نقطه افتراق دیگري بین اغلب اهل نظر از حکما و فالسفه و دانشمندان متاخر جریان دارد .2
ماده) که از مبحث فوق ذیحیات بودن ماده قابل (بحث ذاتی بودن حرکت و یا عارض بودن آن بر  ،نظرهاي متناقضی و متفاوتی را فراهم نمود

  .استنتاج بوده است
  .گروهی از اهل نظر از جمله افالطون معتقدند که یادگیري به شکل بازشناسی و یادآوري فراموش شده ها اتفاق می افتد .3
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، لذا ضروریست که در زمینه صحت و مشخصه هاي اطالعات کسب شده از 1تشخیص این حواس مبتنی گردیده است
  ). 1384(خاتمی، طریق حواس به مسائل زیر توجه شود

دلیل ماهیت و توانی هاي خود داراي محدودیت دریافت مشخصی است که در بسیاري از  الف) هر یک از حواس ما به
لذا وسعت دریافت ما از جهان پهناور با توجه به  ،موارد این محدودیت نسبت به بسیاري از جانداران بسیار بیشتر است

نسته تنها بخش اندکی از جهان کوچکی محیط زندگی و حتی ناچیز بودن کره زمین در مقابل کل عالم دانسته یا نادا
  .محسوس را دریافت و در منظر خود مورد تصدیق قرار می دهد

ب) دریافت هاي ما از طریق حواس (حتی در همان بخش کوچکی که از جهان محسوس گزینش کرده است) نیز خالی 
جام گردیده که در کتاب هاي از خطا نیست مباحث و تحقیقات متعدد و فراوانی در زمینه علل و دامنه خطاهاي حواس ان

  .2ادراك و احساس و تحقیقات مربوط به آن مندرج است

ج) بخش مهمی از دانش امروز بر اساس جمع آوري اطالعات و دریافت هاي دیگران بنا گردیده که در این حالت ضمن 
گران هیچگاه تا به تجربه من جمع آوري اطالعات دیگران خطاهاي دیگران نیز انتقال می یابد و به عالوه دریافت هاي دی

 ،تلقی نگردیده و در زمره باورهاي جدي من قرار نخواهد گرفت ،دریافت کننده نرسد همسان و همشان دریافت هاي من
بنابراین انتقال اطالعات دیگران علیرغم همه هزینه هایی که براي توسعه و تبیین آن می شود به باور همه افراد بشر در 

  ). 1384ی،(خاتم نخواهد آمد

به طور خالصه مجموع دریافت هاي کلیه آحاد بشر از جهان محسوس همچنان بخش کوچکی از جهان قابل دریافت را 
یک شخص عمالً غیر ممکن است و  ...پوشش می دهد و به عالوه امکان حضور همه این دریافت ها در ذهن یا نفس یا

این اطالعات نیز توام با خطا و ابهام است و عجیب نیست که روش و مسیر باورهاي کنونی که از طریق جمع آوري 
که مهمترین مسیر علمی فیزیک  ن مبتنی است حداقل در دنیاي علماطالعات و تحلیل و استقراء و نتیجه گیري از آ

  ). 1369( هاوکینگ ، 3به اصل عدم قطعیت منتهی گردد ،وب می گرددشناخت ماده در عصر حاضر محس

                                                             
ابزارهاي دیگر هنوز کمک قاطعی ساخت ابزارها و وسایل کمکی براي رفع محدودیت هاي حواس چون میکروسکوپ و تلسکوپ و سایر  .1

  .به وسعت بخشیدن به توانایی هاي حواس در مقیاس عظمت جهان انجام نداده اند
در این بخش حتی علم امروز نیز که بر پایه حواس بنا شده است خود به خطا پذیر بودن آن به شدت معترف است و در زمینه فلسفه نیز  .2

  .خشی از این خطاها پرداخته اندفالسفه ایده آلیسم فلسفی به تبیین ب
  ). 1369( هاوکینگ ، این امر خصوصاً در مورد ماده اتفاق افتاده است .3
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(نیکلسن 1آیا جهان قابل ادراك تنها آن حوزه را در بر می گیرد که از طریق حواس پنجگانه ظاهري قابل ادراك است؟
،1378 .( 

بوده است چرا که اینان بر پاسخ به دو پرسش فوق در نزد گروه کثیري از اهل نظر و حکما و عرفا شرقی و اسالمی منفی 
این نکته باور دارند که انسان داراي پنج حس دیگر است که می بیند و می شنود و می بوید و لمس می کند و می چشد 
لیکن به گونه اي دیگر و عنایت به دریافت هاي متفاوت این حواس حدیث دل انگیزي است که سقف جهان قابل ادراك 

تفاع جهان مشهود باال برده است و از این طریق وسعت ادراکات انسانی را بعدي غریب را از سطح جهان محسوس تا ار
  ). 1384(خاتمی، بخشیده است

استعانت از این مکان که به آن حواس باطن اطالق می شود بدین معنا نیست که با افزوده شدن ادراکات جدید اطالعات 
بسیاري از این بزرگان تصویر جدید حاصل از حواس باطن از  کامل تري یافته است بلکه به اشاره صورتحواس ظاهري 

چهره دیگري را ترسیم می  ،اساس تصویري متفاوت از جهان ارائه می نماید که چه در جزئیات و چه در کلیات آن
   .2نماید

رار می دهند که به بعد دیگري را نیز مورد تاکید ق ،قابل اشاره که اغلب ادیان خصوصاً اسالم عالوه بر ابعاد شهودي عالم
صعود این سقف و امکان تعالی بنابراین ادامه  ،هیچ وجه در حیطه اشراف انسان ف=قرار نمی گیرد و آن عالم غیب است

  ). 1384(خاتمی،3ند که چگونه است و تا کجا ادامه می یابدا بعدي ناپیدا دارد که فقط اهل راز و اسرار واقف

توجه به شئون متفاوت دیگري که این بزرگان براي جهان و بنیان اساسی آن ماده قائل می با توجه به اشاره هاي فوق و با 
باشند بی شک بسنده کردن به علم و فلسفه هایی که صرفاً حواس ظاهري را باور داشته و مبنی شناسایی قرار می دهد 

  . صحیح و کافی به نظر نمی رسد

از قدیمی ترین  1»ماده المواد«یا به تعبیر حکماي این سرزمین  ،هم آوردهپرسش از بنیاد جهان و آنچه شکل عینی آنرا فرا
اینکه ماده هستی و به تبع آن جهان و انسان از کجا  ،دل مشغولی هاي بسیاري از اهل نظر در همه دوران ها بوده است

                                                             
  پنج از آن چون حس ظاهر رنگ و بوي پنج ز آن حس باطن راز جویی – 375بیت  –دفتر ششم  .1
غار افالطون شخص سالک پس از ادراك  –تمسیل  –کتاب جمهور  –داستان فیل) و (افالطون  –مثنوي  –جالل الدین محمد  –(مولوي  .2

واقعیت بیرونی متوجه تفاوت ماهوي و کلی واقعیت از توهم هاي درون غار می گردد و همچنین در داستان فیل مولوي اشاره می شود که 
  .موجود ساخته شده از لمس فیل بدون شمع و چشم بینا موجودي مضحک از فیل ترسیم می نماید

ود و عنده مفاتیح الغیب ال یعلمها اال هو و حافظ که با الهام از قرآن خود به لسان الغیب معروف است ضمن اظهار عجز از دانستن راز بر وج .3
 .آن تاکید دارد

   باشد اندر پرده بازي هاي پنهان غم مخور      هان مشو نومید چون واقف نه اي از سر غیب
   .آنقدر هست که بانگ جرس می آید        جاست کسی ندانست که منزلگه مقصود ک 
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چیست؟ و از چه قاعده  را تعیین بخشیدهامري که موجب این میزان تکثر و گوناگونی در جهان و طبیعت  ،فراهم آمده
 ،لیکن .تالش براي پاسخ به این امر طبق کتب تاریخ فلسفه به پیش از میالد بازگشت دارد ،ساختاري برخوردار است

ایران و در حکمت هاي این سرزمین انجام  ،هند ،اهتمام به تبیین این سوال احتماالً بسیار پیش از این در ادیان شرق دور
  ). 1384(خاتمی،گردیده است

  .لذا ادامه مطلب در سه بخش به شرح زیر تداوم می یابد

  دیدگاه تعدادي از فالسفه غربی در قرون اخیر در مورد ماده  -1

  دیدگاه مهمترین حکماي ایران و اسالم در مورد ماده  -2

  مقایسه تطبیقی و اشاره به تبعات هر یک -3

  ماده در فلسفه هاي متاخر غرب  1- 3-1
عمده تفکر دکارت در ارتباط با تبیین و توضیح تازه اي از ماده بوده است و از اتفاق یا هر دو دلیل خصوصاً که نکات 

دیگري در همین زمان ها غرب با رویکرد جدي در مورد استفاده از ماده و تعامل با آن روبرو بوده و انقالب صنعتی و 
موارد زیر در این مسیر اشاره می  .کرده است پیشرفت هاي علمی فضاي وسیعتر و آزادتري را نسبت جهان طلب می

  ). 1384(خاتمی،گردد

  فلسفه دکارت و نظرات وي در مورد ماده -1

  مذهب اصالت ماده و مذهب جدالی اصالت ماده مارکس -2

  دیدگاه فلسفه دکارت در مورد ماده   1-1- 3-1
که شناخت جهان و طبیعت و ماده شناخت گفته شده که دکارت فلسفه را مقدمه اي براي علم می داند تا نشان دهد 

  .هندسی و مکانیکی آنست

دکارت در این جست و جوي که چه امري در تصور ماده واضح و ممتاز است فقط تصور امتداد را حائز این شرایط یافت 
خره در سعی وي مصروف بر این شد که تمام کیفیات ثانویه را که به عقیده وي حاصل عکس العمل هاي حواس ما و باال

بگوید در تصور ماده هیچ امري جز تصور فضا و آن هم فضاي کمی که همان فضاي هندسی ذهن ما است از آن بزداید و 
  ). 1375( وال، است حقیقی نیست

                                                                                                                                                                                              
  .بعضی حکما از این امر به هیولی اشاره نموده و حکماي یونان باستان با عنوان (آرخه) از آن یاد کرده اند .1
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فلسفه دکارت از این لحاظ نیز داراي اهمیت است که تاثیرات متفاوتی در دیدگاه مکاتب بعد از خود ایجاد کرد و آن 
وي این دیدگاه را که با افالطون آغاز شده بود فلسفه مسیحی بیشتر به دالیل دینی آن را  ،روح و ماده استتثبیت ثنویت 

اگر اشارات وي را مورد کارکرد غده صنوبري در انطباق این دو (یعنی روح و  ،پرورانده بود به حد کمال نزدیک ساخت
د) دستگاه دکارت دو جهان موازي است که مستقل از یکدیگر ماده) نادیده بگیریم (چنانکه پیروان وي بعداً چنین کردن

عمل می کنند یکی جهان روح ودیگري جهان ماده و هر یک را می توان بدون رجوع به دیگري مطالعه کرد و 
ه نتیجه این شد ک ،مرده و تابع قوانین فیزیکی و مکانیکی هستند ،اورگانیسم هاي زنده در این فلسفه به همان اندازه ماده

جمیع حرکات ماده را قوانین فیزیکی تعیین می کرد و در نتیجه این نظریه چنین تفکري حاصل شد که چرا نظریه 
خودکار بودن حیوانات را در مورد انسان تعمیم ندهیم و چرا با در آوردن دستگاه دکارت به نوعی ماتریالیسم آن را ساده 

  ). 1373( راسل، نکنیم و این قدم عمالً در قرن هجدهم برداشته شد

به نظر می رسد که یک نکته دیگر نیز در اندیشه دکارت وجود داشت و بعدها توسط بعضی از فالسفه قرن هجده و نوزده 
. این تصدیق شامل 1پرورده و شکل پذیرفت و آن اصل محور قرار گرفتن اندیشه انسانی براي تصدیق هر امر می باشد

که این  ،این امر راه را براي مذاهب اصالت عقل و اورمانیسم هموار کرد ،می گردد تصور خدا تا تصور اشیا و مواد دیگر
آخري موجد جایگزینی انسان به جاي خدا را فراهم آورد و مطلق شدن انسان در این امور را در پی داشت که اهل نظر 

شکل تکاملی خاص خود را طی   2اشارات مفصلی بر آن کرده اند و بعدها در مذاهب اصالت ماده و اصالت ماده جدلی
  .کرد

به همان اندازه  ،نظریه دکارت درباره ماده مانند نظریه ارسطو اگر به تناسب تفکر جامعه موجب حل مشکالتی می گردد
دکارت براي حل مساله ارتباط نفس و بدن به ابداع وجود غده صنوبري در پس مغز  .مشکالت و مسایلی را به همراه دارد

اسپینوزا آن ها را به عنوان دو  ،الیب نیتس مساله هماهنگی پیشین را مطرح کرد ،آن را رها کردند پرداخت که سپس
و  Epephenomena 1ismeصفت یک جوهر انگاشت و مکتب ایده آلیسم بر کلی وجود مستقل ماده را انکار کرد 

پدیدار اصلی است و نفس پدیدار فرعی  هیوم آن دو را به عنوان دو وجود پدیداري معرفی کرد لیکن به گونه اي که بدن
  ). 1384(خاتمی، (مکتب اصالت حس) و در نهایت در ماتریالیسم وجود جوهر یا نفس به کلی انکار گردید

  مذهب اصالت ماده  1-2- 3-1
 .قبل از میالد طرفدارانی داشته و شاید نظریاتی قبل از این تاریخ هم وجود داشته است 500مذهب اصالت ماده از 

تا  460) و دموکرتیوس (Leucippusقبل از میالد  430تا  490شخصاً دو فیلسوف قبل از میالد به نام هاي لوکیپوس (م
                                                             

  .جمله معروف می اندیشم پس هستم بنیاد شک انتقادي دکارت بوده است .1
  Material, Dialectiqueماتریالیسم دیالکتیا  .2
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طبق نظریه آنان تقسیم مداوم اشیاء و مواد در  ،) را به عنوان بنیانگزار این نظریه می دانندDemocritusقبل از میالد  360
ناپذیر می باشند (این نظریه تا کشف رادیوم بر محیط علمی بل تقسیم و تجربه نهایت به ذرات ریزي می انجامد که غیر قا

طبق این نظریه ها این ذرات مادي قابل  ،جهان حاکم بود) این دو فیلسوف تحت تاثیر فیثاغورس و آناکساگوراس بوده اند
این اجزاء را اتم (به معی جزء  .نامحدود و غیر قابل شمارش هستند در اندازه و شکل با هم تفاوت دارند ،دیدن نمی باشند
اساس اعتقاد ایشان مبنی بر اینست که هر چیزي در عالم از اتم ها ترکیب شده که به طور فیزیکی نه  ،الیتجزا نامیدند)

همیشه در حرکت بوده و  ،اتم ها فنا ناپذیر می باشند ،د داردمیان اتم ها فضاي خالی وجو ،هندسی غیر قابل تقسیم اند
در بنیان عقیده ایشان گفته شده منبع حرکت در خود اتم هاست و حرکت آن ها را نمی توان به فاعل هایی  ،خواهند بود
د خودشان نفرت و مانند اینها نسبت داد حرکت در تمام اتم ها ذاتی است و حرکت آنها همانن ،عشق ،عقل ،چون روح

اتمها در شکل با هم  ،و فنا ناپذیر و نیازي به جست و جوي بیشتر براي تبیین وجود حرکت نیستغیر مخلوق و ذاتی 
متفاوت هستند و بر حسب جا و موقعیتی که در آن واقع می شوند منجربه پیدایش اشیاء مرکب و مخسوس مختلف می 

  ). 1382افرا ، (نجفی گردند

هابس و تعداد دیگري از فیلسوفان قرن هجدهم مورد  –این تفکر در برهه هاي مختلف توسط اپیکوریان قبل از میالد 
  .عنایت بوده است

چنان که ارسطو آن را تعریف کرده است با علت هاي صوري و غائی بی  ،تقابل علت مادي ،در شکل گرفتن تصور ماده
علت فاعلی و  ،علت صوري ،ت که هر شی به چهار علت مدیون است علت ماديتاثیر نبوده است (ارسطو تاکید کرده اس

علت غائی) در تصورات مختلف از ماده تسلط و یا مهمتر انگاشتن یا حذف یکی از علل موجب تغییر و تحول در 
  ). 1384(خاتمی، انگاشت هاي مختلف در تصور ماده می گردد

صورت و سامان داد و آن را به ضابطه در آورد تاثیر و سهم علت غائی در فلسفه اصالت عقلی جدید که دکارت به آن 
لیکن به تدریج با علت فاعلی یکی گرفته  ،علت صوري در آن فلسفه هنوز از لحاظی معتبر بوده ،منتفی دانسته شده است

  ). 1375( وال، شد

انگاشتن علت مادي و علت فاعله  در هر بحث فلسفی و مشربی که تصور ماده اولویت داده شده باشد گرایش به یکی
  .یعنی اینکه علت مادي اساس علت هاي فاعله باشد دیده می شود

دکارت در نامه اي به هنري مور اشاره می کند حتی در نزد انسان نیز تمام حرکاتی که همراه فعل و انفعاالت دیده می 
به طریق اولی عالئمی که حیوانات نشان  ،جسم اوست الزاماً نتیجه فعل نفس انسانی نیست بلکه نتیجه نوعی مکانیسم ،شود

  ). 1373(مجتهدي ، صرفاً حرکاتی است مه انفعاالت جسمانی آن حیوانات ایجاب می نماید ،می دهند
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بعضی از فیلسوفان بعد از دکارت تحت تاثیر نظریه او راجع به حیوانات ماشین وار یک اصل روحانی را نفی کردند و 
مثالً نزد دیدرو نظریه اي مفصل درباره ماده می یابیم شامل تصورات  ،ن در این مورد تفاوتی نگذارندمیان انسان و حیوا

به عقیئه وي همه چیز حیات و حرکت است و در طبیعت همه چیز در جنبش است و جسم جسم را به  ،نیرو و حرکت
حرکت در می آورد، با این همه مادیون نیز مانند دکارتیان و روحی مذهبان به طور کلی مواجه با مشکل تاثیر متقابل نفس 

  ). 1375( وال، و بدن در یکدیگر هستند

  .یر فلسفه دکارت و بعضی فروماندگی هاي آن به تایید و یا رد و یا تکمیل آن پرداختندفیلسوفان قرن هجدهم تحت تاث

این تصور که در نتیجه پیشرفت علوم  ،تصور جسم متضمن تصور سعی و کوشش و میل به حرکت است ،به عقیده هابس
پس در ماده  .ی تاثیر نبوده استبسط یافته بود در تصور نیرو چنانکه الیب نیتز آن را ملحوظ داشته ب ،در دوره تجدید

نمی توان در تعریف ماده گفت که آن فقط  ،یعنی بر خالف نظر دکارت ،کوشش و حرکت به طرف لحظه بعد هست
  ). 1384(خاتمی،امتداد است

آدمی همواره ماده را به عنوان «براي توصیف مذهب اصالت ماده در قرن هجدهم این عبارت هولباخ را نقل می کنیم 
حال  ،خشن و فعل پذیر و عاجز از جنبیدن و خود را عامل سامان بخشیدن و تولید کردن ملحوظ داشته ،ي یکسانموجود

هر چند داراي اوصاف مشترکی مانند  ،آنکه بایستی آن را مانند جنسی از موجودات انگاشته باشد که افراد گوناگون آن
در مسیر .یک رده در آورد و متعین به تعین واحد دانست نتوان آن ها را در زیر ،قسمت پذیري و شکل و غیره باشند

راه حل اشاره شده که هر کدام به نوبه خود نیز مشکالتی  3اصالح و حل مساله فوق در چهار چوب تفکر اصالت ماده 
  ). 1375( وال، اثر و معلول تن شمرده بشود ،دارد، یکی از راه هاي حل مساله آن است که ذهن

لیکن تصور معلولی که خود نیز علت نباشد امري است که از  ،هیچگونه حرکتی در جهان و در تن باشدبی آنکه علت 
دومین راه حل عبارت است از نفی وجود ذهن و اما این نفی خود امري  ،مالحضات و مشاهدات معمولی ما به دور است

چرا که لفظ موهوم خود مستلزم وجود  ،این را نیز نمی توان گفت که ذهن امري است موهوم و خیالی ،است مشکل
راه حل سوم این است که هر امري داراي جنبه مادي و یک امر روحی است و این نظر چندان  .کسی براي توهم است

  ). 1371(هیپولیت ، دور از مذهب اصالت روح نیست

در اینجاست که به  ،ات بینگاریمچیزي متحرك با لذ ،و این بار به حق بیشتر از آنچه تصور می شود ،همچنین اگر ماده را
  ). 1375( وال، بسیار نزدیک شده ایم ،1مذهب جدالی اصالت ماده

                                                             
1. dialectige Materialisme  
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  مذهب جدالی اصالت ماده    1-3- 3-1
حرکت حالت موجود بودن ماده است و نه می توان ماده را بدون حرکت و نه حرکت را  : فردریک انگلس می گوید 

  ). 1375( وال، بدون ماده تصور کرد

اما این ماده ماده اي است به معناي خاصی که از رابطه انسان و ماده  .ماده است نه روح ،نظر مارکس نیروي محركدر 
در عمل به بدین ترتیب ماتریالیسم مارکس  ،حاصل می شود که مهمترین قسمت آن را شکل تولید تشکیل می دهد

که ماده اي فاقد کیفیت انسانی را مد نظر قرار می داند  ،صورت اقتصادي در می آید و این نحوه تلقی با دیدگاه اتمیستها
  ). 1373( راسل، کامالً متفاوت است

نزدیک ساختن  ،در علم جدید که در آن تمایز مطلق میان ماده و انرژي و نیرو و صورت و جوهر و حرکت منتفی است
مذهب «وژه فیزیک دان فرانسوي گفته است پی یرا ،لیکن در کنار این تفکرات افرادي چون .ذهن به ماده معنایی ندارد

اصالت ماده عهد پدران ما که چنان دلیرانه در مقابل مذاهب اصالت روح و اصالت حیات ایستادگی می کرد در خانه 
خود و در سرزمین خاص خود درست به واسطه پیشرفت علومی که پشتیبان مطون آن به شمار می آمدند یعنی علوم 

   ). 1375( وال، »شده استفیزیک و مکانیک کشته 

  : داستان این سرنوشت به قرار زیر است 

ماده چیست ؟ قرن ها عده اي از دانشمندان بر این عقیده بودند که ماده اساساً از اجزاي الیتجزا یعنی اتم ترکیب شده 
ه ماده از جنبه انرژي لحاظ اما با بعد با پیشرفت علوم ثابت شد که اتم را هم می توان تجزیه کرد و بهتر این است ک ،است
بدین وجه تصور ماده که در ابتدا به عنوان قوه به معنی ارسطویی درست در مقابل قوه فعلی که انرژي است یا فعل  ،گردد

عبارت است از  اما انرژي چیست ؟ انرژي با میزان علم امروزي ،پس ماده همان انرژي است یعنی فعل ،است قرار گرفته
به آن  ،متصل (حتی اگر بپذیریم که یک ساختار متصل وجود دارد) این کوانتمهاي غیر متصل انرژيهاي غیر  کوانتم

اینجا و  .جا ندارند ،عناصر مقومه جهان در مواضع معینی قرار گرفته اند ،سهولتی که بر حسب علم دکارتی و علم وطنی
 ،ستند به همان سان که فعل رویت و انرژي رویتآنجا هستند و در آن واحد (اکر ان واحدي باشد) در شکلهاي مختلفی ه

موج زمان اینجا و  ،عین حال هم در چشمی است که می بیند و هم در چیزي که دیده شود و هم در ناحیه میان این دو
  ). 1375( وال، آنجا آذرخش از ماده صادر می شوند بی آنکه بتوان گفت در کجاست

جود دارد با این عقیده چنین ومبهم و تارتر پدیده اي  رسد که گرایشی به جانببا توجه به مسیر طی شده فوق به نظر می 
موجی مرکب از هزاران قطره و مراکز فعال حیات که درباره آن  ،احساس می کنیم در موجی عمیق از ماده فرو رفته ایم

و اکنون هستند آنها حتی هست  آنها حتی اینجا ،ها چیزي نمی توان گفت مگر آنکه همه اشیاء از آن ها تقوم یافته است
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الاقل بدان که  ،نتایج علم جدید و نظریه هاي دکارت در این باب .آن ها در حال صیرورت و شدن هستند موثرند ،نیستند
از طرفی به جانب عقیده اي دقیق تر و از طرف دیگر  ،اشتراك دارند و ما را سوق می دهند ،معموالً آن را بیان می کنند

در اینجا ماده اي دیگر نه در مقابل  .به مذهب عدالت ماده اي غیر از مذهب اصالت ماده اي که معموال از آن مراد کنند
م پس وجود مذهب اصالت ماده در بند اسرا ممکن و .کردذهن است و نه در مقابل صورت و نه می توان آن را تعریف 

  ). 1384(خاتمی، حتی واقعی می گردد

دیدگاهی که اکنون نسبت به ماده مورد ارجاع قالب جوامع امروزي  ،با توجه به سیر مختصري که گذشت به نظر می رسد
  .با تسامح نسبی به شرح زیر اشاره است ،می باشد

ا سامان می دهد و هر یک به دیگري ماده و روح دو امر جداگلنه اند و هر یک در دنیاي خاص خود امرو مربوطه ر  -1
  .نیاز جدي ندارد

مشخصه هاي ماده بر اساس امر فوق فقط بعد و امتداد و یا به عبارتی حیات ظاهري و عینی آن را مورد تایید قرار می  -2
  .دهد و بقیه خصوصیات آن را مبهم و نا مشخص ارزیابی می کند

داراي ابعاد و حسوس است پس انسان براي ادراك آن فقط از حواس نظر به این که همه امور از جمله ماده فقط  -3
ظاهري استفاده می کند و هیچ نیازي به استفاده از امکانات دیگر ندارد و ادراك انسانی است که قواعد این فرایند را 

  ). 1384(خاتمی، ترسیم می کند

چ امر مقدس و شرافت خاصی وجود ندارد وهمه با توجه مراتب فوق در همه اجزاي جهان از جمله انسان و ماده هی -4
لذا انسان به دلیل برخورداري از  .امور همچون ابزار هاي خودکار مکانیکی تابع قوانین فیزیک و مکانیک می باشند

این گفته معروف دکارت  .توانایی هاي افزون تر مختار به هر گونه تعامل با ماده و تنظیم نحوه سود بردن از آن می باشد
ید مطلب فوق است (به جاي فلسفه نظري که در مدرسه ها می آموزند می توان یک فلسفه عملی قرار داد که قوت و مع

هوا و ستارگان و افالك به همه اجسام دیگر را که بر ما احاطه دارند را معلوم کند و به همان خوبی و  ،آب ،تاثیرات آتش
بنابراین بتوانیم همچنان معلومات مذبور را براي فوایدي که  ،وم استروشنی که امروز فنون مختلف پیشه وران بر ما معل

  ). 1345(دکارت ، درخور آن می باشد به کار بریم و طبیعت را تملک کنیم و فرمانبردار سازیم)

  دیدگاه بعضی صاحب نظران معاصر درباره  ماده و  روح ماده   2- 3-1
ماده اي که جهان ما را می سازد خود از اجزاي ریزتر تشکیل شده، این بخش کمتر مورد بحث متفکرین گذشته قرار 
گرفته لیکن در عصر حاضر دغدغه عمده دانش را تشکیل داده است. دنیاي اتمی و ریز اندازه ها جهانی است که در عین 
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قیقات اخیر هنوز نمی تواند ماهیت و قواعد دقیق آن را بیان کند این که بنیان جهان را می سازد خود بر اساس علوم و تح
  و روز به روز نیز بر عمق مطالب و نکات گنگ و ظرائف آن افزوده می شود.

جهت ترسیم شمائی از این جهان که بنیان ماده را می سازد و در جهت اختصار فقط به گفته ها و نوشتجات دو دانشمند 
ر شناخت و تبیین اینبخش از جهان نقشی اساسی داشته و در این مسیر تالش توان فرسا داشته معروف این قرن که هر دو د

  ). 1384(خاتمی،اند بسنده می شود

  1استیون ها و کینگ  2-1- 3-1
پروفسور هاوکینگ در کتاب تاریخچه زمان اشاره اي به پیشینه غور و بررسی در اجزاي ماده دارد که جالب و عبرت 

  :وي اشاره می کند  انگیز است

ارسطو اعتقاد داشت ماده پیوسته است یعنی می توان یک قطعه از ماده را بدون حد و مرز به قطعه هاي کوچک تر تقسیم 
کرد بی آن که به قطعه اي برخورد کنیم که دیگر تقسیم پذیر نباشد، اما چند تن از یوناننیان هم عصر فیلسوف فوق مثل 

اده ذاتاً دانه دانه است و همه چیز از تعداد بیشماري دانه یا اتم درست شده و این دانه ها دیگر دموکریتوس معتقد بود که م
بخش پذیر نیستند این جدال تا قرن بیستم ادامه داشت و این دو نظریه هیچ یک نتوانست بر دیگري غلبه کند، در اولین 

الکترون را به اثبات رسانده بود و انیشتین نیز در مقاله سال هاي قرن بیستم یکی از محصلین کمبریج وجود ذره اي به نام 
ارنست راتر فورد انگلیسی سرانجام نشان داد که  1911اشاره اي به این معنی داشت تا این که در سال  1905اي در سال 

ر گرد اتم هاي ماده خود داراي ساختاري درونی است که از یک هسته فوق العاده کوچک با بارمثبت شکل گرفته و د
آن تعدادي الکترون در حرکت اند، در آغاز می پنداشت که هسته اتم از الکترون ها و تعداد متفاوتی از ذرات با بار مثبت 

 1932به نام پروتون تشکیل شده است و تصور می شدکه پروتون واحد اساسی سازنده اتم و ماده است و اما در سال 
کرد که هسته شامل ذره دیگري به نام نوترون است تا بیست سال پیش شخصی به نام جیمز چادویک در کمبریج کشف 

پروتون ها و نوترون ها ذرات بنیادین ماده انگاشته می شدند اما چندي بعد شخصی به ناخم موري گال مان نشان داد که 
رات را کوارك در سرعت هاي باال این دو ذره به یکدیگر برخورد نموده و ذرات دیگري را ساطع می کنند وي این ذ

نامید، تا کنون دست کم شش نوع کوارك شناسایی شده اند در سه رنگ مختلف و این امر مشخص شده است که هر 
 1، 0، 2/1کدام از این ها داراي چرخشی خاص خود می باشند و تا کنون چهار نوع چرخش شناسایی شده با اندازه هاي، 

منشأ  0، 1، 2تشکیل دهنده ماده اند و کوارك ها با چرخش  2/1ش فعالً نظر بر این است که کوارك ها با چرخ2و 
نیروهاي بین ذرات ماده می باشند، سپس شخصی به نام پل دیراك اشاره کرد که یک الکترون باید یک پاد الکترون یا 

                                                             
1. Stephen W.Hawking  نظریه پرداز سیاهچاله –استادلو کازین ریاضیات دانشگاه کمبریج  
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ن می تواند نابود اثبات شد و در حقیقت هر ذره یک پاد ذره دارد که با آ 1932پوزیترون داشته باشد، که این امر در سا 
  ). 1369( هاوکینگ ،  پاد مردمان و پاد جهان ها وجود داشته باشد –شود که از پاد ذره ها می شود که پاد ماده 

مسئول جاذبه  -1گرامیتون نامیده شدند و مئول گرانش و جاذبه هتند و کوارك ها با چرخش  2کوارك ها با چرخش 
شدند و سپس عبدالسالم فیزیکدان پاکستانی ثابت کرد که غیر از فوتون سه ذره الکترومغناطیسی هستند و فوتون نامیده 
  ). 1369( هاوکینگ ، نامیده شدند Z ،W ،Yمی باشد و  - 1- 1دیگر وجود دارد که چرخش ان ها نیز 

ارد که تعدادي هنوز فیزیکدانان به دنبال ذرات دیگر می گردند و هنوز بازار داغ تجربه و آزمایش و نظریه پردازي ادامه د
از نظریه ها چون نسبیتو مکانیک کوانتوم و اصل عدم قطعیت تالش می کنند که این پراکندگی و حیرت زدگی 
دانشمندان را تحت یک قانون یا نظره جدید یکپارچه کنند که تا کنون موفقیتی حاصل نشده است، آیا در سال هاي آینده 

( ات کوچکتري درست شده اند بی گمان این امر امکان پذیر استمشخص خواهد شد که این ذرات کوچک نیز از ذر
  ). 1369هاوکینگ ، 

در دنیاي عظیم کرات و ستاره ها و کهکشان ها و بی نهایت بزرگ ها نیز همن عدم قطعیت و بی ثباتی حاکم است و هر 
مهمی از امور جهان را احتماالً  به نظر می رسد در عین این که این تالش ها نکات  روز با نظریه اي جدید روبرو هستیم

روشن کرده است (احتماالً از این جهت که در در زمان بطلیموس با نظریه چرخش همه ستارگان به دور مین به نظر می 
( هاوکینگ رسید که همه امور جهان روشن است) بعضی مسائل و نادانسته ها عمیق تر و تعداد نادانسته ها بیشتر شده است

 ،1369 .( 

  دیدگاه هاي انیشتن   2-2- 3-1
  در آکسفورد انجام شده است اشاره می کند. 1934انیشتن در سخنرانی که در سال 

بر خالف نیوتن بیشترین حکماي روزگار وي بر این عقیده بودند که مفاهیم و اصول فزك در رابطه با مسائل بنیادي، 
آفیده و آزاد ذهن آدمی نیست بلکه از راه انتزاع یعنی به روش هاي منطقی از تجربه و استنتاج حاصل می شوند، با 

شت به روشنی آشکار شد این نظریه نشان داد که می توان بر پیدایش نظریه نسبیت عمومی بود که نادرستی این بردا
بنیادي کامالً متفاوت با شالوده نیوتنی (چرا که قبل از نظریه نسبیت، مکانیک نیوتن مرجع همه احکام فیزیکی بوده است) 

ر عین حال ثابت این نکته د –دامنه وسیع تري از حقایق تجربی را آن هم به نحو رضایت بخش تر و کاملتري توضیح داد 
 می کند که تالش براي استنتاج منطقی مفاهیم و اصول اساسی مکانیک از تجربه هاي مقدماتی محکوم به شکست است

  ). 1384(خاتمی،

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

40 
 

پس اگر درست باشد که پایه اصول فیزیک نظري را نمی توان از تجربه استخراج کرد بلکه باید آن را آزادانه آفرید، آیا 
  ه درست وجود دارد ؟امیدي به یافتن را

  وي در مقاله اي دیگر با عنوان فیزیک و واقعیت در همان کتاب اشاره می کند.

ارتباط میان مفاهیم اولیه، تفکر روزانه و مجموعه تجربه هاي حسی را تنها از راه شم و شهود می توان دریافت و تثبیتی که 
وان این قاعده را با قاعده هاي یک بازي مقایسه کرد که در به نحوي علمی و منطقی باشد بر آن قابل تطبیق نیست، می ت

آن اگر چه قواعد دلبخواه هستند اما رعایت بی چون و چراي آن هاست که بازي را امکان پذیر می کند، اما این تثبیت 
قوله نهایی به قواعد خود هرگز نهایی نخواهد بود بلکه فقط در پهنه خاصی از کاربردها اعتبار خواهد داشت (یعنی هیچ م

معناي کانتی آن وجود ندارد) فقط مفاهیمی که از راه شهود با مجموعه تجربیات حسی مرتبط باشد مفاهیم اولیه خواهیم 
  ). 1363(انیشتن ،  نامید و دیگر مفاهیم را با آن سنجش می کنیم

می کنیم و چه نیروهاي عاملی  در جاي دیگر این مقاله اشاره می کند (شناخت یک شیء از ذرات مادي را چگونه تصور
را باید میان این ذرات فرض کرد، اگر مکانیک مدعی باشد که این شیئی را به طور کامل توصیف می کند این نکته 
آشکار می شود که مکانیک کالسیک باید ما را به ساختمان اتمی که مکانیک کالسیک باید ما را به ساختمان اتمی ماده 

چنین نشده است، حال به وضوح تمام پی می بریم که نظریه دانانی که گمان می کنند نظریه به  رهنمون شود در حالی که
روش استقراء که از تجربه حاصل می شود تا چه اندازه بر خطا هستند حتی نیوتن بزرگ نیز نتوانست خود را از این خطا 

یت را پذیرفت که فاصله شالوده منطقی از بر حذر دارد. وي در بخش خالصه همین مقاله آورده است. باید این واقع
واقعیت تجربی پیوسته بیشتر می شود و مسیر فکري ما از شالوده بنیادي به احکام استنتاج شده اي که به تجربه هایی حسی 

  ). 1363(انیشتن ،  ما مربوط می شوند پیوسته دشوارتر و طوالنی تر می گردد

  در مورد ماده معاصر ناس پدیدارش نظریه هاي دو فیلسوف    2-3- 3-1
نظرات و دیدگاه هاي فیلسوفان و صاحبنظران غربی در قرن اخیر در مورد ماده که در فضاي علمی غرب نشو و نما کرده 

  و همه خصوصیات و دیدگاه هاي رشد کرده در این فضا را با تمام وجود لمس کرده اند قابل تأمل است.

اشاره می کند (اگر شیئی این شکل و   )sens et non sensدر اثر خود به نام (معنی و غیر معنی  –مرلوپونتی  -1
 این خاصیت لمسی و این بو را نمی داشت این رنگ را نیز نمی داشت (خواص مختلف ماده))

به عالوه در شئی جنبه رمز گونه اي وجود دارد که هر کیفیت محسوسی را به کیفیات محسوس دیگر وصل می کند. 
شئی داراي آوا و آهنگ واحدي است که در همه خصوصیات آن با همه گوناگونی آن ها طنین انداز است و خالصه در 
شئی نوعی هم حسی و هم دلی وجود دارد که هر یک از صفاتش را به صفت دیگر آن می پیوندد این شئی که بر اثر 
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دوام و ثبات آن است، هیچ گاه کامالً با تمام ابعادش حضور ندارد، حضور خود با تن ما و با نگاه ما مبین تصدیق ما به 
وي نقاشی سزان فرانسوي را نمونه کاري می داند که هنرمند سعی کرده است آنچه را ما قبالً درباره شئی گفتیم براي ما 

عی روان یا امري روشن سازد و بفهماند که شئی از درون روشن شده است و روشنائی از آن ساطع می گردد، یعنی نو
 معادل آن در شئی وجود دارد، وي در جایی اشاره می کند که معنی یک شئی همانند نفس در تن در این شئی مقیم است

  ). 1375( وال ، 

 یکی از بزرگترین صاحبنظران و فیلسوفان معاصر ادموند هوسرل است. -2

به هویت شئی هرگز نمی توان رسید   1قل شده است.از قول هوسرل ن 440-442در کتاب ما بعدالطبیعه ژان وال در صفحه 
و هر جنبه اي از شئی که معرض ادراك ما واقع می شود ما را به ادراك ماوراي خود می خواند. بنابراین حضوري که از 
آن سخن به میان آمد همواره و در عین حال حضوري است که از پیش ما می گریزد. تصور این که شئی داراي جنبه هاي 

هانی است، براي شئی و راز آن نکته اي اساسی است، شئی مرکز یا قطب دافعه اي است ولی در همان حال ما روانی پن
شبیه به روان خود در آن می افکنیم، شئی به صورتی که بشر ابتدایی آن را توصیف کرده داراي کیفیات و حرکت و 

شیاء متبرك به قسمی که در روحیه دینی به تصور می آید غایت است. تصور شئی را به این صورت شاید هنوز بتوان در ا
یافت. البته منظور از این گفته کاستن در ارج و مقام روحیه دینی نیست چه به گمان ما روحیه دینی به عکس مظهر نشاط 

  ). 1375( وال ، و سر زندگی یکی از تجارب بزرگ انسانی است

است و هیچ یک از صفات آن را نمی توان کامالً جداً از اشاره می کند (شئی کل یا مجموعه اي  ژان وال -3
صفات دیگر تصور کرد و این نکته اي است که از مصالب روانشناسی حاصل استنتاج نیست بلکه در خود شئی 
مشهود است. من شئی را در بداهت خاص آن ادراك می کنم من از نظریه هاي به هم پیوسته و هماهنگ به 

در آن نخست که مقابل شئی قرار می گیرم به نظریه هاي به هم پیوسته و هماهنگ می سوي شئی نمی روم بلکه 
 ). 1375( وال ، رسم یا به عبارتی شئی درونی است که در بیرون جلوه گر می شود

   

                                                             
 Les Idees directrices une enomenologle pure سی محض معانی راهنما به پدیدارشنا –هوسرل  .1
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  و روح ماده   سیري در دیدگاه حکماي اسالمی و سنتی در مورد ماده   3- 3-1

  در دیدگاه سنتی ماده  3-1- 3-1
مفهوم سنتی ماده عمیقاً با دیدگاه دنیاي مدرن متفاوت است. این خود ماده نیست که تغییر کرده است. بلکه توانیی انسان 
در درك عمقی آن کاهش یافته است. ماده در دیدگاه سنتی مکمل منفعل خرد است و بدون عمل یا کالم اصالً به وجود 

ی نمی شود و قابلت لمس و درك پیدا نمی کند. فورمی که از ماده نمی آید. وجود مادي هرگز بدون کالم الهی عمل
تشکیل شده با کمک خرد اجسام را به وجود می آورد و وجود مادي را آن گونه که انسان می شناسد شدنی می کند. به 

آورد  محض این که ماده منفعل به وسیله کالم الهی فورنم و جسمیت پیدا می کند طول و عرض و ارتفاعی بدست می
 در درون نیز جوهره اي پیدا می کند که به علت عمودي پیوندش می دهد فیزیکی آن را امکان پذیر می کند.که سنجش 

  ).1390 (اردالن و بختیار ،

طرح هاي کیهانی متعدد یا نظام هاي متفاوت وجود ماده در منابع سنتی تشریح شده اند. بر اساس طرحی که ابن عربی 
معنا دارد که از باال به پایین عبارت اند از ماده روحانی، خرد، نفس، ماده آسمانی و ماده جسمانی.  داده است ماده پنج

کالم خدا یا روح به عنوان جنبه اي فعال در هر پنج حالت حاضر است اما با نزول به سمت قلمرو دنیوي وجود روح فعال 
 ترینروحانی بارزترین است و در قلمرو ماده جسمانی مخفیاي که در قلمرو ماده مخفی تر و درونی تر می شود، به گونه

  ). 1390(اردالن و بختیار ،

  بنا به نظریه مشهور توصیف خداوند به وسیله نفس الرحمن خود را در جهان متجلی می کند.

یاي نفس الرحمن جوهري است که در تمام انواع وجود مادي و روحانی شکوفا می شود... اجرام جسمانی وقتی در دن
  ماده متجلی می شوند که نفس الرحمن در ماده اي که ظرف صورت جسمانی است نفوذ می کند.

ترتیب نزولی وجود ماده به گونه اي با افالك نجومی ارتباط داده شده که ماده پهنه دنیوي متناظر است. در این پهنه تمام 
م ترکیب شده و فلزها و مواد معدنی، گیاهان، جانوران اجرام از چهار ارکان تشکیل شده اند که با نسبت هاي متفاوت با ه

و انسان ها را به وجود می آورند و ماده مصنوعات خلق شده به وسیله بشر را هم در بر می گیرند. علوم سنتی به دنبال 
پردازند، درك و تحقق جوهره درونی تمام موجودات هستند. دسته اي از علوم سنتی مانند کیمیا که به دنیاي جسمانی می 

  ). 1390از دانش ترتیب مواد استفاده می کنند تا به دانش درونی موجودات دست پیدا کنند (اردالن و بختیار ،

  آتش، هوا، آب و خاك   1- 3-1- 3-1
چهار ارکان آتش، هوا آب و خاك نماد صفات عمده و معمولی که ماده جسمانی خود را به وسیله آن ها در دنیاي 
خاکی بروز می دهد هستند . این ارکان که از اثیر به وجود می آیند و به شکلی تحکیم آن هستند، درون خود صفات 
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نوان عوامل فعال درون تمام مواد جسمانی دارند. ارکان طبیعی گرما، سرما، رطوبت و خشکی را به صورت دوتایی و به ع
چهار وضعیت بنیادي ماده هستند، چهار حالت اهمیت کیفی. هر جسمی از تمام این چهار مظهر تشکیل شده است. گیرم 
تنها یکی بر آن مسلط باشد. مثالً رکن سنتی خاك همان خاك معمولی نیست بلکه جسمی است که انسان بر آن راه می 

ود و در آن رکن خاك مسلط است. حقیقت جسم هاي مادي تنها به وسیله ظاهرشان نمایان نمی شوند بلکه تمام اجسام ر
(اردالن و بختیار  جوهري درونی دارند که با کالم خدا یا روح در ارتباط است و تحکیم هاي متعدد نفس الرحمن هستند

،1390 .(  

است. آتش، با قابلیتی که در به رشت رساندن، تصفیه کردن بازتعریف بنا به عالم شناسی سنتی، آتش، گرم و خشک 
کردن و ممزوج کردن دارد، همه چیز را هماهنگ می کند. گرما و نور مهم ترین جنبه هاي آتش در معماري هستند. در 

هاي پرشماري  ایران، کشوري با آفتاب درخشان، نور همیشه مهم ترین جنبه آتش بوده است. به همین دلیل عالم شناسی
پدید آمده است که در آن ها خورشید نماد خدا و نور الهی است، ابزاري که هر چه موجود است را به وجود آورده 
است. در برخی مکاتب فلسفی رابطه سه گانه اي است که خورشید را نماد خرد یا روح می بیند، طال به عنوان متناظر آن 

ی. و آتش به مثابه روح که بین این دو قطب در حرکت است. نور در حالت کلی در جهان اصغر، مادي تر به لحاظ جسمان
نماد نظم جهانی است و به هفت رنگ نمادین تجزیه شده است که جنبه هاي متمایز آن را ارائه می دهند (اردالن و بختیار 

،1390 .(  

ی دهد . تأثیر آن سبک تر کردن هوا صریح ترین تجلی اثیر است، محمل نور، که صفات گرما و رطوبت را نشان م
موجودات است و تصفیه کردن و مالیم کردن و توانایی برخاستن به ماده می دهد. مثل آتش گرم است اما خشک نیست، 

  صفات رطوبت، انبساط و انحالل پذیري را در خود دارد.

  فتار و دعاهاي او بیان شده است. در طبیعت بارزترین تجلی هوا باد است :  این رکن در زندگی انسان در تقاضا ها، گ

این تجلی ها در حد خود با نفس الرحمن ارتباط دارند که نقش اش در طرح عالم خلقت در باال ذکر شد، فورم هاي پر 
  فورهاي معمارانه هستند که با حرکت هوا به شکل باد مرتبط اند . –بادگیرها و گنبدهاي سرباز  –شمار چشم انداز بام ها 

مرطوب، به طور نمادین زندگی بخش دانسته می شود، که بزرگ وارانه باران را مرحمت می کند، رکنی که  آب، سرد و
  زندگی را پاالیش می کند و به حالت ازلی اش باز می گرداند. عالوه بر این دذر اسالم آب نماد نزول وحی هم هست .

ی پیوندد. آب تن به توزیع می سپارد و تمام اشکالش مسلمان با غسل گرفتن با آب به طور نمادین به حالت ازلی خود م
  موقتی اند. اجازه می دهد ماده، به شکل آب، قالب بندي شده و پراکنده شود.
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نور باد، باران و  –این ارکان نمادهاي نیروهاي زندگی بخش، هم فعال و هم منفعل، هستند. تجلی این ارکان با گرما 
در ارتباط  –روح براي عروج به خاستگاه ماورایی خود به وسیله آن ها آزاد می شود  ابزارهایی نمادین که –کوهستان ها 

است. استفاده از چهار ارکان در ساخته هاي دست بشر اهمیتی اساسی دارد و نقاط مبناي عمیقی براي پیوستن غایی او به 
  ). 1390خداوند ارائه می دهند (اردالن و بختیار ،

  معدنی فلزات و مواد   2- 3-1- 3-1
در دنیا طبیعت اولین شکلی که ارکان به خود می گیرند شکل مواد معدنی و فلزات است . بخشی از علم سنتی که صرفاً به 

این محدوده ماده جسمانی می پردازد کیمیاگري است. در متون سنتی کیمیاگري مواد معدنی به سه دسته تقسیم شده اند :  
آتش به سرعت تبخیر و تصعید می شوند (گوگرد، زرنیخ، جیوه، آمونیاك، و ارواح یا کانی هایی که در حضور «

کافور)؛ اجرام فلزي که چکش  خوار و جالپذیر هستند و می توانند صدا تولید کنند (سرب، قلع، طال، نقره، مس، آهن و 
  ). 1390(اردالن و بختیار ، آهن چینی) و اجرام یا مواد معدنی که چکش خوار نیستند اما می توان به گرد تبدیلشان کرد

علم کیمیاگري علمی سنتی است که به مواد زمینی می پردازد و به تغییرات شیمیاي هفت فلز با کمک سنگ فیلسوفان 
(کیمیا) که نماد حضور روح در طبیعت است. دنیاي نمادها محملی براي بیان مراحل این فرایند فراهم می کند. قانون 

انسان از طریق » دون ترین نمادي است از علی ترین«از سمبولیسم در این محدوده این است :  بنیادي ناظر بر استفاده 
فرایندهاي مربوط به دون ترین قلمرو وجود، یعنی ماده در فرایند خالقه اي دخالت می کند و وارد مسیري می شود که 

لزات هستند. اما فلزات از چهار ارکان به باالترین مرحله وجود می رسد. بدون تردید مهم ترین موضوع کیمیاگري ف
تشکیل شده اند که نه تنها در سطح زمین در ترکیب هاي مختلف به صورت مواد معدنی وجود دارند بلکه در ترکیب 
ترتیب زمین و آسمان ها نیز قرار می گیرند، بنابراین همین چهار ارکان هستند که گذرگاهی کیفی بین دنیا و سیارات و 

  ). 1390ار می کنند (اردالن و بختیار ،ستارگان برقر

این ارکان نیز از صفات طبیعی گرما، خشکی، رطوبت و سرما تشکیل شده اند و تک تک شان را به صورت دوتایی در 
خود دارند. این صفات طبیعی در همه جاي زمین وجود دارند و ما به وسیله آن ها می توانیم رابطه بین رکن هاي (عناصر) 

  کیب هاشان را بشناسیم.مختلف و تر

در هر جسم جنبه هاي گرم و خشک با جنبه هاي سرد و مرطوب تکمیل می شوند. در این جمع اضداد حاصل به یکی از 
آن ها تقلیل پیدا نمی کند بلکه ترکیبی است از این صفات متضاد، مثل یین و یانگ که نمادشان نشان می دهد چه طور 

مرطوب با چهار فرایند انبساط،  –خشک، سرد  –یع گرم هر کدام مکمل دیگري را در خود دارد. عالوه بر این طبا
انقباض  –انقباض، ثبوت و انحالل ارتباط دارند.به دلیل تناظر موجود بین تمام ترازهاي کیهانی فرایندهایی از قبیل انبساط 
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یش هاي متضاد روح را هم درگیر می کنند .این ارکان وقتی به هم پیوسته باشند به تعادلی می رسند که در آن این گرا
(اردالن و  هماهنگ شده و به حالتی می رسند که به حالت روحی یکپارچه مسلط بر تمام نیروهاي یروانی شبیه است

  ). 1390بختیار ،

تقلید می کند. کیمیاگر با هماهنگ شدن با طبیعت، که یک قدرت » کارکردهاي طبیعت«کیمیاگري مانند هنر راستین از 
شود، می تواند از خواب خود بیدار شود. وقتی شروع به تغییر دادن ماده اي می کند که در دست جامع کیهانی دانسته می 

دارد می تواند سطح وجود خود را،، و به تمثیل تمام ترازهاي وجود کیهانی درون خود را تعالی ببخشد، مراحل این فرایند 
» طبیعت حاوي طبیعت است«و  » بیعت مشغول می کندطبیعت خود را با ط«در گفته هاي مشهور هر مس ذکر شده اند :  :  

  ). 1390(اردالن و بختیار ، ترکیبی متعالی تر بدست می آید» طبیعت می تواند بر طبیعت غالب شود«. در مرحله نهایی 

کیمیاگر سنتی، وقتی با مصالح مادي مشغول به کار است، به طبیعت کمک می کند که حضور الهی را استنشاق کند و 
یش شود. از دید هنري که دیدگاهش شباهت هاي فراوانی با کیمیاگر دارد، هر فرایندي که ماده را متعالی می کند و پاال

  با الگوي ازلی روحانی اش پیوندش می دهد ماده را به نمادي صریح تر و معمول تر از دنیاي روحانی تبدیل می کند.

خالق، مخرج مشترکی فراهم می کند که معمار را قادر به ارتباط دادن دنیاي نمادها، به مثابه نشانه هاي آشکار یا ذاتی 
مؤلفه هاي مختلف و در بسیاري از موارد متضاد معماري و تبدیلشان به تمامیتی هماهنگ می کند. نمادها فصل مهمی را 

تشکیل می دهند. این  »فورم هاي دنیوي«در مورفولوژي مؤلفه هاي معماري به مثابه بازتاب هاي الگوهاي کهن متجلی در 
فورها سپس به وسیله انسان در زمان متبلور و یا منجمد می شوند و سالستی مفهومی براي صورت زمینی الگوها ایجاد می 

  ). 1390کنند (اردالن و بختیار ،

  دیدگاه حکماي اسالمی  3-2- 3-1
بوده است، جذابیت این معارف به گونه بخش اعظم فرهنگ سنتی سرزمین ما آغشته به معارف و باورهاي دینی و عرفانی 

اي است که حتی طبقات عادي اجتماع در امور حرفه و صناعت با اشتیاق به دنبال همراه کردن حرفه هاي خود با معارف 
عرفانی و تصوف بوده اند و لذا از این رهگذر تفکر فتوت و جوانمردي که ریشه گرفته از تعامل بین حرفه ها و مشی 

گرفته و سالیان طوالنی مسیر حرکت و تعالی حرف و صناعات از جمله معماري را به عهده داشته و از  تصوف است شکل
این مسیر مبانی و ظرائف فرامادي و ابعاد پنهان هستی را وارد امور عادي زندگی حرفه اي نموده است؛ در حقیقت 

فتوت و طی سلسله مراتب آن و آداب  مجموعه آداب غاشاره شده در فتوت نامه ها شامل مقدمات ورود به جرگه
شناخت و به کارگیري ابزار و مواد مورد مصرف و تأکیدهایی که بر شناخت اولیا و عرفا و پیش کسوتان و شناخت راه 
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آنان گردیده همگی بر اساس هدایت و تطهیر روحی انسان صناعت پیشه قرار گرفته تا با تأمین لطافت روحی وي 
  ). 1384متعالی صناعت و ماده آن مسیر نماید (خاتمی،دسترسی وي را به امور 

یک تفکر ماده  .حکماي اسالمی در مورد ماده و طبیعت و ارتباط آن با خالق معموالً دو حیطه مختلف را اختیار کرده اند
را جدا و منفصل از خالق مد نظر قرار می دهند که این طیف نیز خود دو دیدگاه متفاوت را در بر گرفته اند که در نتیجه 

  ). 1384(خاتمی، میتوان جنبه هاي مختلف این تفکرات را به طور مختصر در سه طیف زیر مشخص نمود

ی نهایتی که حق را از سایر مخلوقات جدا می کند تا آن حد تاکید شده که در این دیدگاه جنبه تنزیه و انفصال و بعد ب -1
به عنوان یک واقعیت موجود انکار شده است که از جمله افراد و گروه هایی که در این  ،ماده و طبیعت و سایر موجودات

ر یونان باستان و مکتب طیف قرار می گیرند اشاعره در بین گروه هاي اسالمی و از حکما و مکاتب قدیم زیمقراطیس د
  .نیایا و واشیشیکا در شرق و سرزمین هند می باشند

از گروهی که به اتصال گرویده و به آن باور داشته اند بعضا ضمن اعتقاد به واقعیت طبیعت و ماده آن را فاقد حیات و  -2
رسطو فیلسوف پیش از میالد یونان ایشان از عقاید ا ،روح و حرکت دانسته اند که مشاعیون از جمله این گروه می باشند

  .تاثیرات زیادي را پذیرفته اند

گروه دیگري از معتقدان به اتصال بین خلق و حق بر این باور بوده اند که ماده جزئی از کل عالم بوده و داراي روح و  -3
ل می دهند شامل این گروه که بیشترین افراد گروه ها و حکماي اسالم و بسیاري از شرق را تششکی .1زندگی است

شمس تبریزي و  ،مولوي ،عطار ،مالصدرا ابن عربی ،بسیاري از عرفا و اشراقیون که معروف ترین آن ها سهرروردي
تعدد تفکر و دیدگاه اخیر از وسعت شمول و نفوظ به دالیل م .حافظ و بسیاري از مکاتب از جمله اخوان الصفا می باشند

لیکن جهت تبیین دیدگاه ها به  .که اشاره به دالیل آن در توان این دفتر نمی باشد اجتماعی وسیع و کاملی برخوردار بوده
  ). 1384(خاتمی، تعدادي از معروف ترین و تاثیر گذار ترین این حکما و گروه ها به طور خالصه اشاره می گردد

 ابن سینا -1

 اخوان الصفا -2

 اشراقیون -3

 حافظ -4

                                                             
 نظر به این که دیدگاه حرکت دوري و اتصال همه عالم به نور و وجود الهی تقریبا در بین دیدگاه هاي شرقی و اسالمی شیوع عام یافته ماده .1

اره هاي ن اشنیز از این نظام جدا قرار داده نمی شود و الهام دهنده این بینش در دیدگاه اسالم آیه شریفه (انا هللا و انا علیه راجعون) و امثال ای
  ). 1384(خاتمی، قرآنی بوده است
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  مولوي -5

 مورد ماده ابن سینا و نظریات او در   1- 3-2- 3-1
شیخ الرئیس ابوعلی سینا همانگونه که در رسائل و کتب درج است یکی از مهم ترین تبیین کننده و بنیان گذاران مکتب 

به طوري که معروف و مشخص است طرح اصلی آن به ارسطو منصوب  ،فلسفه مشائی بر خالف در عالم اسالم است
را اصالح و مغایرت هاي آن را با تفکر اسالمی تغییر داده و برطرف است لیکن شیخ با تدابیر و نبوغ خود اشکاالت آن 

  .نموده است

در فلسفه قدیم به کرات مالحظه می گردد گرچه در مکتب هاي  م از ماده و صورت ترکیب یافته اين اصل که جسای
(  صورت بنا به تعریف شیخ ماهیتی است مه حامل ماهیت است ،مختلف معانب متفاوتی به این مفاهیم داده شده است

  ). 1361بوعلی سینا ،

طبق نظر ابن سینا ماده فقط به وسیله صورت است که می تواند تحقق یابد بدون آن جزء قابلیت چیزي نیست و نمی تواند 
جنبه بالفعل آن را  ،اي قوهجسم جوهري است که هم داراي فعلیت باشد و هم دار .علی حده وجود عینی داشته باشد

  ). 1384(خاتمی، صورت خوانند و جنبه بالقوه آن را ماده یا هیولی

در فلسفه ارسطو کون و  ،بوعلی از چنین مبداء ارسطو و افالطونی سر چشمه گرفته استمعنی گوناگون ماده در فلسفه 
پس داراي یک نوع هستی  ،اده بالقوه موجود استبالفعل است نه از عدم به وجود مفساد انتقال از وجوه بالقوه به وجود 

و این دو در تمام اشیاء که هنوز به فعلیت  ،در هر جوهر آنچه بالفعل است صورت است و آنچه بالقوه است ماده ،است
ماده در فلسفه ارسطو دو معنی مشخص دارد یکی به معنی هیولی که همان معنی  .نرسیده با یکدیگر ترکیب یافته است

  ). 1377(نصر ، ه است و دیگر آن پایه اساسی که در کون و فساد اشیا پایدار و باقی می ماندبالقو

ابن سینا مفهوم ارسطویی وجود بالقوه را ترك کرد و فقط معتقد به وجود بالفعل است و وجود را فعلیت دانسته و تقسیم 
مبدل به تقسیم بندي متفاوت کرده است که عبارت است از  ،بندي ارسطو از وجود را به (متناقض و بالقوه و بالفعل)

ممکن و واجب) بنابراین در حالی که در فلسفه ارسطو ماده قدیم است و هیولی محتاج به علت نیست در نظر ابن  ،(ممتنع
بر ماده و همان عدل دهم است که با افاضه صورت  ،سینا ماده براي هستی و تحقق یافتن احتیاج به علل گوناگون دارد

ماده آن چیزي است که صورا جسمیه بر آن افاضه شده است و از ترکیب این دو  ،عالم تحت قمر به آن فعلیت می بخشد
  ). 1377(نصر ، جسم به وجود می آید

بلکه از صورا و ماده ترکیب یافته و این دو را از نظر مراتب به وجود در یک  ،در نظر شیخ جسم از ذره ترکیب نشده
می داند بر خالف ارسطو امتیاز بین آن دو را تاکید می کند به نظر او صورت اصل تحقق ماده است و آن را به مرتبه ن
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وي اعتقاد داشت که می توان جسم را بدون حد و نهایت تقسیم کرد لیکن این تقسیم بی نهایت  ،لباس هستی در می آورد
هم با عقیده اتمیت ها مخالفت دارد و هم با عقیده زنون که  بالقوه است و هیچ گاه نمی تواند به فعلیت برسد این نظر

  ). 1384(خاتمی، معتقد بود تقسیم ذره را تا بی نهایت می توان ادامه داد

  حرکت ماده در دیدگاه ابن سینا   1-1- 3-2- 3-1
ده هاي طبیعی و تمام پدیدر نظریات عرفا نسبت به ماده و طبیعت به این دلیل که همه اجزاء طبیعت را زنده می شمارند و 

یل و رمز حقایق عالم معنی می باشند در سلسله مراتب وجود امکان ارتقاء دارند لذا حرکت در این موجودات جهانی تمث
همانگونه که در آثار عرفانی شیخ طبیعت جنبه رمزي و تمثیلی یافته و مساله حرکت دیدگاه جایگاه مهمی نخواهد داشت 

وي در آثار مشائی خود حرکت را طی مبحث کلی و با اهمیت زیاد مطرح کرده و از این نظر لیکن  ،فاقد اهمیت است
شباهت زیادي به نظریه ارسطویی دارد وي حرکت را صیرورت شی از قوه به فعل در زمان به طور تدریجی می داند 

مبداء و غایت نیز کامالً مرتبط حرکت نه تنها بستگی به محرك و متحرك و زمان و مکان دارد بلکه به آغاز و انجام و 
 ،وي حرکت را در چهار معقوله کم و کیف و وضع و این اشاره کرده و حرکت جوهري را غیر ممکن می داند –است 

  ). 1361( بوعلی سینا ، 1که این مورد را بعدها مالصدرا اثبات و تاکید نمود

که در دو مرحله از زندگی و تالیفات وي دو نظریه متفاوت در  ،در شرح دیدگاه هاي ابن سینا به این نکته اشاره گردیده
مواردي که تحت عنوان تالیفاتی مشائی اشاره شده و دیدگاهی دیگري که در آثار وي منعکس  ،مورد ماده اظهار گردیده

  ). 1377(نصر ، حکایت می کند گردیده و از تفاوت آشکار 

بر می آید می تواند نشان دهنده طیفی از حکما باشند که ضمن اعتقاد به به نظر می رسد آنچه که از نظریات مشائی شیخ 
اتصال اعتقاد به زنده بودن ماده را نفی می نمایند و از این لحاظ در تباین با بسیاري از نظریات حکمت هاي اشرافی و 

  ). 1384(خاتمی، عرفانی قرار می گیرند

  ماده از دیدگاه اخوان الصفا  2- 3-2- 3-1
لکن  ،دیدگاه اخوان از مبدأ هستی بسیاتر دور شده و تنها امري که می توان به آن نسبت داد وجود و بقاء است ماده از

و می توان گفت اولین  ،ماده قابلیت صرف چنانکه برخی از حکماي بعدي قائلند نیست بلکه خود اصلی معنوي است
ل نیست گرچه هنوز صورتی است معنوي که از نفس مرتبه وجود است در قوس نزولی که فی نفسه متمایل به نفس کما

کلی افاضه شده است از آنجا که ماده در سلسله مراتب وجود بعد از مبدأ و عقل و نفس قرار گرفته داراي سه علت است 

                                                             
(نصر  طبیعات دانشنامه عالئی و طبیعات شفاء مراجعه گردد –فن سماع طبیعی  –در جهت تحقق بیشتر در این موارد به کتاب هاي ابن سینا  .1
،1377 .(  
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به این ترتیب که علت فاعلی آن ذات باریتعالی و علت صوري آن عقل و علت غائی آن نفس است وانگهی ماده یا هیولی 
(نصر  دو نوع تقسیم می شود یکی ماده اولی و دیگري ماده کلی یا ثانی که اولین مراحل تشخیص و تعین اجسام استبه 

،1377 .(  

ایشان معتقدند که اولین شیئی که صانع عالم خلق کرده و به آن هستی بخشید جوهري است بسیط و روحانی که در 
و این جوهر را عقل می نامند از این جوهر جوهر دیگري  نهایت کمال و حسن که حامل صورت تمام موجودات است

از نفس کلی جوهر دیگري به وجود آمد دون  .صادر شده که در مراتب وجودي دون او است و آن را نفس کلی نامند
(نصر  نفس به نام هیوالي اولی که به جسم مطلق یعنی ماده و اجسامی که داراي عرض و طول و عمق است تبدیل یافت

،1377 .(  

ماده اولی در مرحله اول قبول جهات سه گانه کرد و به صورت جسم مطلق که محل تمام صور جسمانی است در می 
به عالوه  ،آیدکه مانند هیولی اولی علت فاعلی آن ذات باریتعالی و علت صوري آن عقل و علت غائی آن نفس است

که از ترکیب ماده کلی و صورت جسمیه و نوعیه به وجود خود ماده کلی علت مادي اشیاء است و به این دلیل هر شیئی 
  ). 1384(خاتمی، آمده باشد به ناچار داراي چهار علت فاعلی و صوري و غائی و مادي و یا عنصري است

  .اخوان مفهوم ماده را در چهار مرتبه مختلف قرار داده اند

 .بدست خود می سازدماده مصنوعات یعنی آن چیزي که انسان از آن اشیاء گوناگون را  -1

 .ماده موجودات طبیعی یا عناصر اربعه که اجسام عالم طبیعت از آن ترکیب یافته است -2

 .ماده کلی که همان ماده ثانی مذکور در فوق است -3

 .ماده اولی که همان هیولی است -4

واحد چیزي  ماده اولی جوهري است بسیط و معقول که حواس قادر به درك آن نیست زیرا این ماده جز صورت وجود
نیست و آن پایه اولیه است اگر قبول کمیت کند جسم مطلق می شود که داراي سه بعد طول و عرض و عمق است و اگر 

  1.کسب کیفیت کند مانند دیوار و مثلث جسم خاصی می شود که داراي تعینات است

مرتبه اول ماده  ،مبدأ هستی دورتر استبنابراین ماده داراي چند مرتبه وجودي است که هر یک از دیگري فشرده تر و از  
اولیه است که از هر گونه تعین بري است و مرتبه آخر ماده اجسام و اجرام عالم محسوس است که پایین تریت نقطه قوس 

  ). 1384(خاتمی،نزولی محسوب می شود

                                                             
  به بعد 4جلد دوم ص  –رسائل منسوب به اخوان الصفا  .1
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  اخوان و مسأله حرکت و زندگی ماده  2-1- 3-2- 3-1
اجسام  ،در تمام اجسام منطقه تحت قمر از کره اثیر تا مرکز زمین ساري استطبیعت از قواي نفس کلی افالك است که 
  .درون فلک قمر دو نوع است بسیط و مرکب

  آب و خاك ،هوا ،آتش : اجسام بسیط چهار نوع است 

  نباتات و حیوانات ،جمادات : اجسام مرکب سه نوع است 

حکومت می کند و آنان را به سوي تکامل می کشاند و این قوه کلیه موجودات را حرکت و سکون می بخشد و بر آنان 
پس حوادثی که در روي زمین و تحت فلک قمر به وقوع می  ،هر یک را مطابق طبع آنان در هر مکانی قرار می دهد

پیوندد از نیروي درونی اجسام سرچشمه نمی گیرد بلکه اثر این عامل فوق عالم جسم است که آن را طبیعت می نامند (در 
عالم اجسام مانند بنابراین  ،الحات شریعت به آن مالئکه موکل اتالق می شود) و به اذن خداوند در اجسام فاعل استاصط

است که نیروي حیات یعنی همان قوه طبیعت سراسر آن را فرا گرفته و منشاء آثار و افعال گوناگون است موجود زنده اي 
  ). 1377(نصر ، که در اجسام دیده می شود

فه یونان جهانی است سکه اخوان الصفا در رسائل خود تشریح کرده اند مانند عالم ایرانیان باستان و بعضی از از فالجهانی 
بنابراین مسأله حرکت در نظر اخوان حائز  ،زنده و مانند انسان داراي بدنی است و روحی که این بدن را حرکت می بخشد

نمی  ،فیزیک جدید یعنی دکارت و گالیله و نیوتون براي آن قائلند همان اهمیتی که مشائیون و ارسطو و سپس مؤسسان
چرا که هم در نظر ارسطو و هم در افکار علماي طبیعی قرن هفدهم ماده فاقد حیات و نیروي محرك درونی و ذاتی  .باشد

  ). 1377(نصر ، است و باید علت حرکت ماده و اشیاء را در خارج از آن جست

  : سائل در مورد فوق به شرح زیر است توضیح اخوان در کتاب ر

(اعتقاد بر این است که عالم اجسام از ماده بی روحی که بر آن حرکت و حیات عارض شده باشد ترکیب نیافته است بلکه 
که عالم طبیعت را به قواي نفس کلی پیوسته «خود به منزله وجود زنده ایست که نیروي حیات یعنی همان قوه طبیعت 

  1آن را فرا گرفته و منشأ آثار و افعال گوناگونی است که در اجسام دیده می شود).سراسر » است

  و حکمت متعالیه اقحکمت اشر 3- 3-2- 3-1
که مبتکر حکمت مبتنی بر نور است نحوه سلسله مراتب خلق به شکل اتصال از خالق تا مخلوق در شکل  قشیخ اشرا

در تنزل نور از نو االنوار تا پایین ترین نمودهاي خلق تسري می یابد و هر مرتبه به طور  ،اشراف نور شکل می گیرد

                                                             
  313ص  –جلد اول  –رساله الجامعه  -اخوان الصفا .1
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خاصی از سلسله مراتب فیض نور بهره مند می گردند و هر طیف و طبقه عالوه برر اتصال به مبدأ نور به مرتبه فرا دست 
ت به فرو دست توسط قوه مهر و قهر انجام توسط فرا دست نسب نیز مرتبط است و وسیله تعالی و فیض دهی و فیض بخشی

  ). 1363الهروي ، (بن می گردد

حکمت متعالیه مالصدرا  ،در حکمت متعالیه نیز دیدگاه ترسیم شده نسبت به ماده بسیار مشابه دیدگاه حکمت اشراق است
ی درجات ماده را مطرح و اشاره به مراتب وجود از خالق تا پایین ترین درجات ماده را مطرح و تأکید نموده است تعال

در هر دو  ،تأکید نموده است و تعالی درجات پایین به مراتب اولی نیز توسط حرکت جوهري امکان پذیر شده است
  ). 1384(خاتمی، حکمت برخورداري همه اجزاء خلقت از نور و وجود امري پذیرفته شده است

  دیدگاه حافظ در مورد اشیاء و ماده   4- 3-2- 3-1
باوري شایع در بین بزرگان  ،رسد که زنده و ذیروح انگاشتن همه جوانب خلقت از جمله همه موارد عالم به نظر می

لیکن در آثار بعضی از بزرگان نمودي تام و تمام یافته و در برخی تجلی محدود  ،حکمت و عرفان سرزمین ما بوده است
ر ایشان مشاهده می گردد عارف و شاعر بزرگ حافظ از بین بزرگانی که این نمود با وضوح و شدت در آثا ،داشته است

هوشیار و فهیم و فعال ارزیابی گردیده و همگی با وي و  ،زنده ،در دیدگاه وي همه مواد و اجزاء و اشیاء و طبیعت .است
  ). 1384(خاتمی، 1با یکدیگر در حال گفتگو و تبیین امور عالم می باشند

دید و استفاده افراد انسانی بوده و جز به عنوان ابزاي جهت رفع نیاز عادي توجه چه بسیار اشیائی که سال ها در معرض 
جرس فریاد بر  2ولی همین اشیاء در دید عرفانی و تفکر رمز اندیش وي جان تازه اي می گیرند و چنین است که ،نگردیده

) 11) و نان حالل و آب حرام (246) تسبیح و خرقه (367استخوان پوسیده رقص کنان سر از لحدبر می دارد ( –می آورد 
) 173حالت هاي عاشقانه چنان شور می آفریند که فقط محراب می تواند به فریاد در آید ( ،هر دو پوینده راه می شوند

) که جان به صبا تسلیم می کند 126شمع لعبتی که بند زبان ندارد ( ،)277دلی دارد که خون در آن موج می زند ( ،لعل
) و از غلظت خاکی به رقت عواطف انسانی تغییر 110شعر حافظ معطر است و مشک نثار می کن ( خاك در ،)427(

) و هم سان و هم درجه انسان قرار می گیرد و همچون انسان 352حالت می دهد که زحمت عاشقان را بر نمی تابد (

                                                             
خود  ،این مطلب که تفکر و اشعار حافظ معدود بودند تعداد غزل ها چنین تفسیر خاص و عامه مردم یافته و به لسان الغیب ملقب گردیده .1

  ). 1384(خاتمی،نشان دهنده جهت مقبولیت دیدگاه وي در نزد عموم می باشد
مجموعه  -  غنی استخراج این نکات از مقاله طبیعت انسان در غزل حافظ –شماره هاي اشاره شده شماره غزل از دیوان حافظ چاپ قزوینی  .2

  ) 1371( مجموعه مقاالت ، مقاالت کنگره بین المللی بزرگداشت حافظ ارائه گردیده است
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) و 12بی تحمل می شود ( (اگر شراب خوري جرعه اي فشان بر خاك) و کوه احساس دارد و 1نیازمند هدایت است
  ...) و196سنگ ناله سر می دهد (

دیوان این شاعر عارف پر از اشاره به چنین دیدگاهی است هر چند که وي در این وادي تنها نیست و می شود ده ها نمونه 
نیز بوده دیگر را مثال آورد ولی جهت مصداق تنها به شیخ بزرگ عطار که پیش کسوت و به نوعی الهام بخش و موالنا 

(قزوینی و غنی ،  است اشاره می گردد که دیوان منطق الطیر و سفر سیمرغ وي سرشار از چنین دیدگاه و باور می باشد
  .تا )بی

  دیدگاه حافظ به روح ماده  4-1- 3-2- 3-1
حافظ آمیخته مبانی عرفانی و دیدگاه نظري حافظ ضمن اشاراتی از صاحبنظران دکتر ندوشن اشاره اي دارد (جهان بینی 

  است از ماده و معنی، هم زمین است و هم آسمان امید و نومیدي).

دکتر زرین کوب اشاره اي به این مضمون دارد (نکته اینجاست که حافظ دیدگاه تجارب خود را ظاهراً از طریق مراقبت 
و تجربه عرفانی وي به قلبی بدست آورده نه از طریق سلوك خاص اهل خانقاه و به همین دلیل مخصوص به خود اوست 

سبب سابقه آشنایی به حفظ و تفسیر قرآن به نوعی کشف منتهی گردیده و او را ترجمان اسرار و لسان الغیب جلوه داده 
است، وي در مکاشفات خود همچون حالج و ابن عربی، تجلی حق در همه اعیان کاینات محقق می بیند و اعتقاد به 

  ). 1363( زرین کوب ،  دارد، چرا که ریشه وجود همه آن ها را یکی می داند یکسان بودن ارزش همه مظاهر عالم

.............. که از جنس خاك است، و با این تجلی 2اعم اشعار وي تجلی رخ ساقی است که در جام قلب منعکس شده 
وي دل خود....... دل اکثر مردم است از راز مگ متعالی می گردد حافظ............... عمر مجبور به راز پوشی و سر نگهداري

ایران است، بی شک وي یکی از مناسب ترین پیران معرفت فتوت می تواند محسوب گردد، بسیاري از اهل نظر معتقدند 
( مجموعه مقاالت ،  3که شخصیت رند که در اشعار خود نام برده و از آن تجلیل کرده، به طور.......... مشابه به عیار است.

1371 (  

گاه حافظ در مورد ماده هر چند به وضوح و تفصیل شعر تعلیمی و مدرسه وار مولوي نیست و طبق خصوصیت حافظ دید 
فقط با اشاره و نکته هایی را در پرده بیان داشته،لیکن آن چه که از فهواي اشعار بر می آید، وي همه کائنات و همه موارد 

                                                             
  این همسانی الهام گرفته از قرآن است که اشاره شده (خلقنی من طین) .1
  یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. –این همه عکس رخ و نقش نگارین که نمود  .2
اشاره  قابل 389مجموعه مقاالت ص  –مقاله در کنگره بین المللی بزرگداشت حافظ  –حافظ و شعر رندي  –دکتر رضا  –داوري اردکانی  .3

است که عیار از شاخه هاي مهم فتوت و جوانمردي است همچنین حافظ در بعضی از اشعار دو شخصیت رند و عیار را کنا رهم و معادل قرار 
  .داده است شیوه رندي و خوشباشی عیاران خوش است
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بنیاد زندگی انسان می داند، وي با خاك که کم بهاترین ماده است را با ارزش، زنده و ذیروح می انگارد و آن ها را 
گویی از مرتبه غلظت به » 110«خاك در شعر او معطر است و مشک نثار می کند  1همچون یک انسان شریف می نگرد.

در شعر او حتی کوه بی تحمل می شود و » 325«رقت عواطف انسانی تغییر حالت داده که زحمت عاشقان بر نمی تابد 
موجود سخت و گویی اکسیري در دیدگاه وینهفته است که صالبت و درشتی هر » 24،68،196«سنگ ناله سر می دهد 

زمختی را بر طرف نموده و از درون آن زیبایی و ارزش هاي نهفته آن را نمایان می سازد، ارزش هایی که چشم هاي 
بسیار قادر به روئیت آن نیست. وي در عین ذیروح و زنده و هوشیار انگاشتن همه مواد (چرا که ذره ذره آن ها محصول و 

در نهایت زیبایی و لطافت ادراك می کند و با بسیاري از این مواد طرف محاوره و نشانه هنرمندي معشوق است) آن ها را 
گفتگو  و هم نشینی قرار می گیرد وي از این هم نشینی با طبیعت و درخت و گل ها و سنگ و خاك و دیدن زیبایی هاي 

بخش به خصوص هنر بی آن ها فضائی خلق می کند که گویی بهشت موعود را در کنار خود حاضر کرده است، و این 
-(قزوینی و غنی ، بی 2همتاي دیدن و دیدگاه حافظ است دیدگاهی که اهل هنر و صناعت را همیشه مجذوب کرده است

  تا ).

فضاي شعر او همچون مینیاتور است، فضایی شفاف و در نهایت شکوه گویی نور از درون همه مواد آن بیرون می زند. 
  اشیاء که موارد فوق در آن انعکاسی مناسب یافته است به شرح زیر می باشد : بخشی از اجزاي طبیعت و مواد و 

آسمان، آفتاب، خورشید، ماه و ستارگان، ابر، صبا و نسیم، باد،  –بخش اول :  اجزاي مختلف طبیعت شامل  -1
 خاك، کوه و سنگ.

لم، گالب، شمشیر، جرس، محراب، دیوار، تسبیح، خرقه، مشک، ق –بخش دوم :  اشیاء مختلف مصنوع شامل  -2
 لعل، رباب، چنگ و شمع 

در اشعار وي بخش هاي دیگري چون پرندگان، اندام هاي آدمی، زمان  دوران، امور نفسانی و روحانی و بسیاري دیگر 
  ). 1384(خاتمی، مورد اشاره قرار گرفته که این مختصر مجال و نیاز به اشاره نمی باشد

                                                             
  اگر شراب خوري جرعه اي فشان از آن گناه که نفعی رسد به غیر چه باك .1
هاي مولوي و حافظ در همین بخش از دیگاه است چرا که در زنده و زیجود انگاشتن مواد و اجزاي عالم در دو دیدگاه یکی از تفاوت  .2

لیکن زیبا انگاشتن و در نهایت لطف دیدن آن کاري است که حافظ در آن در اوج است و یک تفاوت دیگر قرار گرفتن پایگاه  ،مشابهی دارند
و یک تفاوت دیگر قرار گرفتن پایگاه دیدگاه حافظ در سطح و نوع زندگی روزمره مردم با همه نیازهاي دیدگاه حافظ در آن در اوج است 

لیکن جایگاه مولوي به دالئل مختلف در  ،مادي و معنوي آن است و در عین حال از راز دانی خود در جهت تعالی این سطح مدد می گیرد
  ). 1384می،(خات سطحی فراتر از دنیا و مردم عادي قرار دارد
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  اشیاء در شعر حافظ  4-2- 3-2- 3-1
بسیار اشیایی که سال ها در معرض دید و استفاده افراد انسانی بوده و کسی به آن ها جزء به عنوان ابزاري از براي رفع چه 

نیاز آنی و زودگذر توجهی ننموده است ولی همین اشیاء هر یک با صنعتی بارز در دیدگاه حافظ جان می گیرند و 
رت و حکمتی به انسان می آموزند و چنین است ك جرس فریاد حرکت می کنند و سخن می گویند و پند می دهند و عب

  ). 1384(خاتمی، بر می آورد

  )367استخوان پوسیده رقص کنان سر از لحد بر می آورد (

  ) دو پوینده راه می شوند.11) و نان حالل و آب حرام (246تسبیح و خرقه (

) حالت هاي 116و خامه تابعی است فرمان را ( )471) قلم شکر فشان (27) و سمه کمانکش (308مشک مجمره گردان (
) رقیبان از کوچه یار حذر باید که سر می شکند 173عاشقانه چنان شور آفرین است که محراب به فریاد می آید (

  )277) خون در دل لعل موج می زند (277دیوارش (

) و خود در مرگ می 126عشرت می خواند ( ) چنگ عاشق را به244سازها به بانگ بلند اشاره به پیغام اهل راز می کنند (
  )202سوگوار است و به رسم عزا گیسوانش را می برند (

  ) 278) مخزن راز دهر (299می این رهزن عقل (

  )334) و محرم راز (41) با چشمی خونریز (45رفیق خالی از خلل ( –صراحی 

) خنده کنان می گرید و گریه کنان می خندد 427د () که جان به صبا تسلیم می کن126لعبتی که بند زبان ندارد ( –شمع 
) و از غلظت خاکی به رقت عواطف انسانی تغییر 110) خاك که در شعر حافظ معطر است و مشک نثار می کند (400(

) و همچون انسان نیازمند هدایت است (اگر شراب خوري جرعه اي 352حالت داده که زحمت عاشقان را بر نمی تابد (
از آن گنه که نفعی رسد به غیر چه باك و سنگ و کوه در دیدگاه وي احساس دارند و رقیق القلب می  –ك فشان بر خا

  ) 196) و سنگ ناله سر می دهد (68) و کوه بی تحمل می شود (24شوند (

ه این همه جوش و خروش زندگی در ماده در دیدگاه کمتر عارفی می توان سراغ کرد، تعامل با این مواد حافظ چگون
  تا ).(قزوینی و غنی ، بی باید باشد که موجب رنجش او را فراهم ننماید

هر چند نتیجه گیري از اشعار و حکمت هاي این دو عارف و شاعر بزرگ به واقع فضولی کردن در صحبت بزرگان است 
لیکن فهم کردن قلبی  چرا که زبان تبیین امور نزد این بزرگان از رده دیگري است که نزدیک شدن بدان محال می نماید،

این دو معلم و راهنماي بزرگ در تشخیص حسن براي صنف بنا و معمار باید موهبتی محسوب گردد. چرا که اگر بتوان با 
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اندکی از دریاي فکري مولوي و جرقه اي از ظرافت هاي نگاه حافظ را به ماده جذب و در معماري به کار گرفت، آنگاه 
 ). 1384(خاتمی، اهد یافتچگونه فضا و محصولی تولد خو

  ،جالل الدین محمد –مولوي   5- 3-2- 3-1
هیچ بخشی از حیات دینی و فلسفی را نمی توان یافت که وي بدان نپرداخته باشد لیکن آنچه که ذیالً به آن اشاره می 

در این رابطه به  ،استگردد مختصري از دیدگاه معرفت شناسی وي راجع به ماده و جایگاه انسان در تقابل و تعامل با آن 
  ). 1384(خاتمی،دو نکته اشاره می گردد

 .دیدگاه مولوي در مورد خلقت ماده که بنیان هر پدیده است .1

 تعالی و تکامل ماده از این منظر –حرکت  .2

  خلقت و مولوي  5-1- 3-2- 3-1
روح خصوصاً ارتباط آن ها با در سیر تکامل فلسفی و دینی در سرزمین ما در مورد مسئله خلقت و رابطه ماده و جسم و 

تکوین و صدور که انتخاب یا هر دام در تبیین ارتباط طولی بین  ،خلقت .روح مطلق سه شیوه نگرش وجود داشته است
مفهوم خلق به تعالی خالق بر مخلوق و ضمناً نوعی جدایی خالق با  ،عالی و دانی نکات خاص خود را در پی خواهد داشت

که در عین نا  ،صدور بر حضور خالق در مخلوق اشاره دارد و تکوین به نحوي ترکیب این دو ،مخلوق تأکید می نماید
  .) 1387(فروزانفر ، 1حضور داشت آن را نیز همراه دارد ،همانندي داشتن و در عین متعالی بودن خالق هستی

  .مولوي به نوعی از هر سه مورد و یا ترکیبی از مجموع این عقاید سود برده است

ماده است که شکل ابتدایی آن جماد می باشد (وي کمتر لفظ ماده را به  ،دیدگاه مولوي پایین ترین صورت حیاتدر 
ماده هم صورتی از حیات  ،کار برده بلکه بیشتر از جماد و نبات و غیره نام برده است) لکن به نظر او هیچ چیز مرده نیست

  ). 1384(خاتمی، و غیر شفاف از معانی است عالوه بر آن همه عالم و ماده آن صورت ظاهري ،است

شامل وجودي ضعیف و خود  ).  1378(نیکلسن ، 2طبق اشاره وي، جان موجودیت خود را به صورت ماده اي آغاز کرده
آتش و  ،آب ،و به این سو آن سو کشیده شده و به صورت خاك 3.آگاهی اندك و دورانی بس دراز به همه شان بسر برد

                                                             
(خلق االنسان علی صورته) و  38 ،8قرآن کریم  –(ثم سواه و نفخ فیه من روحی و جعل لکم اسمع و االبصارو االفنده قلیالً ما تشکرون)  .1

  (خلق اهللا ادم علی صورته) 
وز نباتی چون به حیوانی افتاد  .وز جمادي یاد ناورد از نبرد –سال ها اندر نباتی عمر کرد  .وز جمادي در نباتی افتاد –آمده اول به اقلیم جماد  .2
  .)2637-2649فتر چهارم ابیات د.. (.نامدش حال نباتی هیچ یاد –
  )220. (همانجا دفتر ششم بیت.همچو ذرات هوا بی اختیار –صد هزاران سال بودم در مطار  .3
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 ،تا به مرحله باالتر عروج کند وي در عین ارائه دیدگاه خلق بر تدریج در خلقت تأکید می کند ،تجلی کردهوا و غیره 
ضمناً اشاره می کند که هر چند انسان از خاك خلق شد با این وجود صورت وي یکباره پدید نیامد، به فرموده وي در 

البته این درازي در مقیاس  ،دتی دراز تکمیل شدهمثنوي (از آنکه تدریج از سنن هاي شه است) و صورت آدمی طی م
  1.کیهانی و الهی لحظه اي بیش نیست و هر روز آن برابر هزار سال می باشد (زین سحر تا آن سحر سالی هزار)

این معنی با دیدگاه حرکت دوري و سلسله مداوم حیات که از مبدأ صادر می شود و هر مرتبه باالتر از مرتبه قبلی قرار 
لیکن حتی پایین ترین آن ها بنا به اعتبار اصل آسمانی خویش می کوشد تا به اصل خود  ،انطباق و هماهنگی دارددارد 

البته این حرکت داراي انتظام و قواعد  ،بنابراین حرکت دائمی از باال به پایین و از پایین به باال در جریان است ،بازگردد
در قبال مرتبه پایین تر خود وظایفی دارد و تعالی هر بخش به  ،دارد هر بخش در قبال سهمی که از وجود ،خاصی است

و این با تأکید  2.کمک بخش اولی تر انجام می شود و هر بخش براي تعالی سهمی از طبقه باالتر خود دریافت می کند
  ).   1378(نیکلسن ، خلیفه الهی انسان و وظیفه انسان در مورد ماده هماهنگی دارد

  تعالی و تکامل ماده از دید مولوي –حرکت   5-2- 3-2- 3-1
در دیدگاه  .در تمام نظریه هایی که در مورد ماده ابراز گردیده بحث چگونگی حرکت و تکامل آن مطرح بوده است

وي کلید این حرکت را در نیاز درونی  .مولوي نیز به این امر اشاره هاي از منظر معروف شناسی وي انجام گردیده است
وي با اشاره به مبحث عشق و جذبه این معنی را  ،هر جزء عالم به بازگشت به اصل جدا شده و دور افتاده از آن می داند

  ).   1378(نیکلسن ،3مبنی اساس بر همه حرکت هاي عالم می داند

ماده غیر متعین (هیوال) به نوعی ساخته شده که به  –بیزارند  به نظر وي ماده و اشیاء چنان ساخته شده اند که از ال وجود
  ).   1378(نیکلسن ، 4نیروي عشق صورت هاي مختلف بپذیرد و در مدارج باال و باالتر رود

رسیدن به اصل وجودي را به کمک  ،ماده به عنوان بنیان خلقت نیاز دارد که به مدد این نیروي الیزال و حاجت درونی
  ). 1384(خاتمی، که شرح آن گذشت طی نموده و تعالی خود را به کمک عوامل فرادست محقق سازد سلسله مراتبی

                                                             
  47آیه  –سوره حج  –وماً عند ربک کالف سنه تعدون ی –این بیت عیناً مفهوم آیه شریفه ذیل را تداعی می کند  .1
  )3901 – 3906.. (همانجا دفتر سوم ابیات .وزنما مردم ز حیوان سر زدم –از جمادي مردم و نامی شدم  .2
کی زدي نان بر تو و تو کی  -گر نبوي عشق هستی کی بدي –باز جوید روزگار وصل خویش  –هر کسی کو دور ماند از اصل خویش  .3
دور گردن ها ز  ،)2739بیت  –کی وجودي دادمی افالك را (همانجا دفتر پنجم  –گر نبودي بهر عشق پاك را  ،)2012دي (همانجا بیت ش

    ). 1375(نیکلسن ، )3853بیت  –دفتر پنجم  –گر نبودي عشق بفسردي جهان (همانجاا  –موج عشق دان 
آفتاب  ،هفت گردون ناوریدي از عدم –گر نبودي حاجت افالك هم  ،می نه بخشد هیچ کس را هیچ چیز –زانکه بی حاجت خداوند عزیز  .4

دفتر  (.. الی آخر.تا بجوشد در کرم دریاي جود –پس بیفزاحاجت اي محتاج زود  ،جز به حاجت کی پدید آمد عیان –و ماه و این استارگان 
    ). 1375(نیکلسن ، )3274-3289دوم ابیات 
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  روح ماده (حس مصالح ) ادراك  مولوي و   5-3- 3-2- 3-1
مولوي شناخت توسط حواس ظاهري را امري کاذب و غیر واقعی طلقی می نماید وي در اشعار خود در مثنوي اشاره هاي 

  متعددي به این امر نموده است : 

  مرغ بر باال پران و سایه اش        .. می رود بر خاك پران مرغ وحش

  بلهی صیاد آن سایه شود        می دود چنان که بیمایه شود 

  ).   1375(نیکلسن ، خبري کین عکس آن مرغ هواست   .... بی خبري که اصل سایه کجاستبی 

دیدگاه مولوي شناخت هایی که با حواس ظاهري اتفاق می افتد نه تنها کاذب است بلکه به دالیل و مشخصه هاي 
دیگري است، یکی از این مخصوص به خود که از.... محدودیت هاي آن سرچشمه می گیرد مداوماً مواجه با معضالت 

نکات به این امر بازگشت دارد که حواس تدریجاً جهت غرایز و خواسته هاي مخصوص هر شخص جهت گیري می کند 
و...... جهت گیري ادراك ناشی از احساس در راستاي مخصوص هدایت می کند و موجب شکل گیري عادت ها می 

که محال است لذا بسیاري از مواقع انسان موفق نمی شود که به اموري شود که اعراض از آن ها عادت ها بسیار مشکل و بل
  ).   1378(نیکلسن ، غیر از غرایز بپردازد، مولوي از این امر به شکل زیر یاد می کند

  گاو در بغداد آید ناگهان          بگذرد از این سران تا آن سران 

  ر غشر خربزهاز همه عیش و خوشی ها و مزده           خود نبیند غی

مجموعه اي از این عادات و عوارض ناشی از محیط و فرهنگ، مسیر هاي دریافت اطالعات را در کانال هاي خاصی 
هدایت می کند که از واقعیت فاصله می گیرد و در نتیحجه واقعیت توسط حواس ادراك نمی گردد اشاره مولوي در این 

  امر چنین است : 

  ال جرم عالم کبودت می نمود             پیش چشمت داشتی شیشه کبود   

و گاهاً هر شخص یا اقوامی در شرایط خاصی از زمان و مکان بعضی امور را خوشایند یافته اند به دلیل این خوشایندي  
    : که به شکل خاطره یا عادت مقبول قوم درآمده همیشه به دنبال تکران آن واقعه است

  ).   1378(نیکلسن ، کاندر آن یک روز ذوقی برده است        چشم هر قومی به سویی مانده است  

نیاز هاي تبدیل به عادت شده و خاطره هایی که ذهنیت ها را شکل داده است بعضی از امور در نظر شخص بزرگتر از  
د و این عوامل واقعیت می نمایاند و سایر مواردي را که می توان از همان اهمیت برخوردار باشد در رده بعدي قرار می ده
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موجب تغییر معیار ارزیابی می گردد و لذا ادراك صحیح امور پنهان به درستی واقع نمی گردد، تاثیراتی این چنین وقتی 
اهمیت می یابند که بدانیم ابناء انسان هیچ وقت فارغ از یک نیاز خاص نیست و این موجب برجسته شدن بخشی از 

دیگر می گردد، از سوي دیگر تنوع و کسرت نیاز ها و تغییر شکل مداوم آن واقعیات و کم رنگ یا حذف شدن گروهی 
ها در طول زمان و مکان و پیدایش نیاز هاي ترکیبی از مواردي هستند که خود به جریان صحیح ارزشیابی منتهی نمی 

  گردند، به اشاره مولوي : 

  بی نواصد هزاران دام و دانه است اي خدا             ما چو مرغان حریص 

  ).   1378(نیکلسن ،  هر یکی گر باز و سی مرغی شویم              م به دم ما بسته دام نواییم            

علم امروزه به دلیل همین محدودیت حواس و امکانات شناخت ناشی از آن، پایه روش هاي تحقیقی خود را به تفکیک و 
  اده است و از این روش مشکالت زیر امکان بروز می یابند.تجزیه امور از یکدیگر و سپس تحلیل آن ها قرار د

الف :  با جدا شدن یک ماده یا شیئی از سایر واقعیت هاي مرتبط با آن و مرکز بر روي آن مورد خاص درشت نمایی غیر 
  واقعی اتفاق افتاده و آن مورد اهمیتی مجازي می یابد.

رشته هاي ارتباط آن از سایر موارد و اجزاء شناسایی کامل همان شیئی ب :  با تفکیک یک ماده یا شیئی یا گسسته شدن 
  و ماده نیز میسر نبوده و معنا و مفهوم واقعی خود را متجلی نمی نماید.

ج :  بازگشت مورد بزرگ نمایی شده به جایگاه اصلی خود با توجه به تأثیري که در ذهن به جاي می گذارد امر بسیار 
  ). 1384(خاتمی، دشواري تلقی می گردد

مولوي موارد فوق الذکر را در قطعه معروف فیل به زیبایی بیان کرده است، در این شعر تمثیلی بر این مسئله تأکید 
گردیده که در تاریکی و محدودیت حواس شناسایی امر بزرگ و خطیر مواجه با مشکالتی است و عوض ادراك و 

مه واقعیت شناسایی شده و جایگزین کل گردیده است، متن شعر شناسایی کل واقعیت، جز کوچکی از آن به جاي ه
  چنین است : 

  عرصه را آورده بودندش هنود –اندر خانه اي تاریک بود  فیل

  اندر آن ظلمت همی شد هر کس  –از براي دیدنش مردم بسی 

  اندر آن تاریکیش کف می بسود –دیدنش با چشم چون ممکن نبود 

  گفت همچون ناودان است این نهاد –اد آن یکی ار کف به خرطوم اوفت
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  آن بر او چون باد بیزن شد پدید –آن یکی را دست بر گوشش رسید 

  گفت شکل پیل دیدم چون عمود  –آن یکی را کف چو بر پایش بسود 

  گفت خود این پیل چون تختی به دست  –آن یکی بر پشت او بنها دست 

  ).   1375(نیکلسن ،  الی آخر

هر شخص به تناسب موقعیت مکانی و محدودیت هاي امکانات و عادات خود و جهت گیري هاي ذهنی در این ارزیابی 
بخشی از فیل را به جاي خود فیل جایگزین کرده است و در ثانی همان جزءنیز در واقعیت آن ادراك نگردیده، به طور 

ئی بی جان و عضوي از پدیده مثال خرطوم که عضوي زنده و بخشی از یک جاندار است همچون یک ناودان که شی
دیگري است شناسایی شده و یا گوش و پا و پشت فیل بسیار دور از واقعیت همان جزء نیز ادراك گردیده است. که در 
صورت تجمیع این اشیاء و اطالعات مربوط به آن در کنار یکدیگر براي تحقق شناخت فیل حقیقی هیچ امکانی وجود 

  ). 1384(خاتمی، ک از موجودي فاقد روح ترسیم می شودنداشته است و صرفاً شکلی مضح

تعدد این اطالعات جزئی و اغلب ناقص که امري رایج و مبتال به جوامع و انسان هاي این دوران است، توسعه امکانات 
صل ارتباط کنونی امریست که بر آن بسیار تأکید می گردد، شاید در علوم کاربردي امکانات نسبی و قابل قبولی را حا

نماید لیکن فراوانی و تکثیر اطالعات ناقص می تواند حجاب جدي در امر تفکر و شناخت واقعی فراهم نماید (و تجمع 
این اطالعات ناقص همچون تجمع اطالعات مربوط به فیل خواهد بود)به هر صورت این معنی در امور کیفی و ابعاد پنهان 

ی می تواند کارساز باشد، حتی بعضی از امور به ظاهر حسی نیز چون کاربرد کافی ندارد و فقط شناخت و باور من نوع
خوشایندي و بسیاري از این دست به شدت بر تجربیات شخصی استوار است و اطالعات  –الم  –چگونگی شادي 

روحی و  –زمانی  –دیگران به دو دلیل فاقد ارزش کافی می گردد، اوالً به دلیل این که هر شخص در موقعیت مکانی 
فرهنگی و فیزیولوژي خاصی اقدام به تجربه می نماید که به دلیل تفاوت فاحش مبانی فوق اطالعات کسب شده بسیار 
متفاوت و گاه متناقض می گردد، ثانیاً این گونه اطالعات تا به محک تجربه شخص در نیاید، جزو باورهاي عمیق شخصی 

  ). 1384(خاتمی، عات وسعتی حاصل نخواهد شدمحسوب نمی گردد، لذا از تجمع این گونه اطال

بنابر شواهدي که گذشت، حکمت و عرفان سنتی و بزرگانی چون مولوي نسبت به توان حواس پنج گانه در جهت 
شناخت واقعیت هاي خطیر هستی چون ماده، اعتبار چندانی قائل نمی باشند، لذا اشاره می شود که ابعادي فراتر از 

این مراتب ضروري است، چرا که توانایی هاي انسان نیز براي ادراك عالم تنها محدود به محسوسات براي ادراك 
  حواس پنجگانه ظاهري نمی گردد، اشاره مولوي در این مورد چنین است : 
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  ).   1375(نیکلسن ،  پنج از آن چون حس باطن رازجوي –پنج از آن چون حس ظاهر رنگ و بوي 

  ).   1375(نیکلسن ،  ده صف اند اندر قیام الصافون –پنج حس ظاهر  و پنج اندرون 

باور به امکانات حسی دیگر فراتر از حواس پنجگانه تنها در شأن انسان ذکر گردیده و عنایت به دریافت هایی که از این 
طریق حاصل می گردد و توسط بسیاري از عرفا و اهل نظر نیز به محک تجربه در آمده، حدیث زیبایی است که سقف 
جهان محسوس را تا جهان مشهود باال برده است و پهنه شناخت و ادراك را وسعتی غیر قابل تصور بخشیده است، اشاره 

  ). 1384(خاتمی، مولوي در این مورد چنین است

  با تو می گویند روزان و شبان –جمله اجزاي عالم در نهان 

  ).   1375(نیکلسن ،با شما نامحرمان ما خاموشیم  –ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم 

  و یا این بیت 

  با من و تو مرده با حق زنده اند  –باد و خاك و آب و آتش بنده اند 

نکته مهمی که در این مقطع قابل طرح و اشاره است، این مطلب بنیانی است که بر اسا تعبیر این دیدگاه از جمله مولوي از 
تی و از جمله ماده و ابعاد پنهان آن ضمن تمثیل هایی مشابه حس باطن و بهره بردن از آن در جهت شناخت واقعیت هس

تمثیل فیل به این امر اشاره می گردد که تصوي جدید بر اساس شهود و حس باطن یا جهاد مشهود بدین معنی نیست که 
شامل اطالعات جهان محسوس را کامل می کند، بلکه جهان مشهود از اساس تصویري متفاوت از جهان ارائه می دهد که 

  ). 1384(خاتمی، جزئیات و هم کلیات ابعاد پنهان آن می گردد

لذا براي شناخت واقعی تر از هستی و جهان و اشراف به ابعاد پنهان بنیاد آن یعنی ماده، توصیه گردیده که از تقویت  
حس باطن مدد گرفته شود و از شناختی که از این مسیر حاصل می شود بنیان تعامل با جهان مادي را گیرد اشاره هاي 

  مولوي در این مورد چنین است : 

  کف بهل ورزیده بر دریا نگر –است و کف دگر چشم دریا دیگر 

  ).   1375(نیکلسن ، کف همی بینی و دریا نی عجب –جنبش کف ها ز دریا روز و شب 

  لذا مولوي در مقایسه بین توان حس هاي ظاهر و باطن به توانمندي حس باطن تأکیدهاي جدي دارد بهاین مضمون : 

  ).   1375(نیکلسن ، آسمان  حس عقبی نردبان –حس دنیا نردبان این جهان 
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  و هر عضو را به تنهایی در مقام مقایسه با حس باطن قرار می دهد : 

  بوي او را جانب کوئی برد –بینی آن باشد که او بویی برد 

  بوي آن بوي است کان دینی بود  –هر که بویش نیت بی بینی بود 

  ).   1375(نیکلسن ،  ستپیش آن سر این سر تن کافر –پس سر این تن حجاب آن سر مست 

  وي به امکان تکامل در محدوده حس ظاهر و توان حرکت به سوي ساحت هاي متعالی تر چنین اشاره می کند.

  سر بجنبانی به بادي بی یقین –بسته پایی چون گیاه اندر زمین 

  ).   1375(نیکلسن ،  یا مگر پا را از این گل برکنی –لیک پایت نیست تا نقلی کنی 

اساس سیر مختصري که گذشت توصیه هاي بزرگان مکتب حکمت و عرفان این سرزمین حرکت کردن به سوي بر 
تکامل روحی و مرتبه ادراك شهودي مطمئن ترین راه براي ادراك واقعیت هاي جهان و بعد پنهان ماده عنوان گردیده 

  است.

  دیدگاه مولوي درباره روح ماده   5-4- 3-2- 3-1
ن عالم که متشکل از مواد است و خالق که مبدأ هستی است معموالً دو کلمه خلق و حق به کار گرفته براي بیان رابطه بی

شده و مکاتب مختلف حکمت اسالمی آن را مورد تأمل قرار داده اند، شاید در این مورد بتوان به سه دیدگاه اشاره نمود. 
مخلوقات جدا می کند و انفصال کامل را می رساند تا آن در یک دیدگاه جنبه تنزیه و بعد بی نهایتی که حق را از سایر 

حد تأکید شده که ماده و طبیعت و سایر موجودات به عنوان یک واقعیت انکار گردیده است، که اشاعره از آن جمله اند 
  ). 1384(خاتمی، که انفصال حق و خلق را برگزیده اند

که اکثر مکاتب حکمی و فلسفی اسالمی را تشکیل می دهند از  در بین معتقدان دیدگاه اتصال و پیوستگی بین حق و خلق
جنبه دیگري یک تفاوت عمده وجود دارد که خود به دو دیدگاه تقسیم می گردد، تعدادي از این مکاتب ضمن اعتقاد به 

ند، لیکن واقعیت طبیعت و ماده آن را فاقد حیات و روحو حرکت می دانند که مکاتب مشائی در این جایگاه قرار می گیر
گروه بیشتري از مکاتب حکمی و عرفاي اسالمی ضمن اعتقاد به واقعیت ماده بر این باورند که ماده جزئی از کل عالم 
وجود بوده و داراي روح و زندگی است و فقط در پایین ترین مرتبه و مرحله وجودي قرار گرفته است، بزرگان و مکاتب 

ر، حافظ، ابن عربی، مالصدرا و مکاتب دیگري چون خوان الصفا و بسیاري متعددي از جمله مولوي، شمس تبریزي، عطا
  ). 1384(خاتمی، دیگر این دیدگاه را مورد تأکید و تأمل قرار داده اند
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، بسیاري از 1به نظر می رسد که پیش زمینه باورهاي جاندار انگاشتن همه مواد و اشیاء در علم ریشه در معارف قرآنی دارد
چنین مضمونی را مستقیماً ارائه می نمایند و بسیاري از قصص قرآن حکایت گفتگوي پیامبران با مواد، آیات اشاره به 

اشیاء و حیوانات را ذکر کرده است، لیکن نزد بعضی از بزرگان عرفا و شعراي عارف این امر نمودهاي بیشتري یافته است 
  ). 1384(خاتمی، 2که مولوي و حافظ از جمله مهم ترین آن ها اند

  و روح مادهخلقت و مولوي   5-5- 3-2- 3-1
و البته در کنار  3در قرآن کریم اشاره به خلق فراوان است لیکن دمیده شدن روح خالق در مخلوق نیز پیروان آمده است 

این آیات حدیث هاي رایج و مشهوري نیز در تبیین این امر و خصوصاً استفاده و استشهادي که بعداً عرفا و اهل تصوف 
مولوي در مثنوي خود با تکیه بر این مجموعه از آیه ها و احادیث و تعمق در دیدگاه پیشینیان 4رراً به آن نموده اند.مک

نظریه عرفانی تصوفی در یکی بودن ذات رانیز بیان » در اینجا منظور همه مخلوقات است«ترکیب جالبی از خلق و مخلوق 
موقتی فعلی انسان را درد اصلی بشریت می داند و بنیاد مثنوي را بر این  می کند و از این رو است که مولوي جدا افتادن

امر استوار کرده است، و نی نامه مولوي اشاره و شاهدي است بر این مدعا، در دیدگاه مولوي پست ترین صورت حیات 
اد و نبات و غیره صحبت ماده است که شکل ابتدایی آن جماد است (وي کمتر لفظ ماده را به کار برده بلکه بیشتر از جم

کرده و بعضاً از طبیعت)، لیکن به نظر او هیچ چیز مرده نیست ماده هم صورتی از حیات است و همچنین عالم، صورت 
. ماده نخستین صورت از وجود بوده و شاید بتوان گفت، جان، موجودیت خود را به 5ظاهري و غیر شفاف از معانی است

امل موجودي ضعیف و خود آگاهی اندك و دورانی بس دراز به همین سان به سر صورت ماده اي آغاز کرده است ش

                                                             
قرآن کریم , یسبح اهللا ما فی ما فی  ،1سوره جمعه آیه  –یسبح اهللا ما فی السموات و فی االرض الملک القدوس العزیز الحکیم  –قرآن کریم  .1

آیه دیگر در این زمینه که همگی حکایت از تسبیح گفتن همه اجزاء خلقت و  10و و بیش از  ،1سوره صف آیه  –االرض هوالعزیز الحکیم 
  ). 1384(خاتمی، آن ها استهوشیاري 

مواد و دریا و درخت و حیوانات با پیامبران اشاره شده و یا مورد خطاب خداوند قرار گرفته اند به  –گفتگوي بسیاري درباره قرآن بین اشیاء  .2
(اي آتش بر ،)50آیه  2) و یا (اي بحر براي موسی شکافته شو سره 60آیه  2سوره  ،طور مثال ( اي چشمه به ضربه عصاي موسی جوشان شو

) و آنچه در برخی تفاسیر و قصص قرآن آمده از قبیل (زنهار خواستن زمین از فرشتگان که مأمورند از بهر 69آیه  21ابراهیم سرد شو سوره 
و  (کالغ ،)9همان ص  –(سخن گفتن درخت با آدم در بهشت  ،)7قصص قرآن ص  –خلقت آدم به امر خدا مشتی خاك از زمین برگیرند 

)، کوه هاي روي زمین که ي=سر بر می آورند تا مگر کشتی نوح بر آن 10کبوتري که از سوي نوح نبی به آوردن خبر مأمور شدند همان ص 
معجزه حضرت صالح (ع) جنبیدن و زائیدن کوه ناقه را  ،)13همان ص  –مرغان  -، (ماجراي حضرت سلیمان با باد11همان ص  ،ها فرود آید

  ). 1389(سورآبادي ، ( )16(هم نوائی کوه ها و دریا ها و مرغان و جانوران با آواز حضرت داوود همان  ،64آیه  11 سوره .15همان 
ثم سواه و نفخ فیه من روح و جعل لکم اسمع البصار و  29و آیه  15سوره  –قرآن کریم  –فاذا سوتیه و نفخت فیه من روحی فقوا ساجدین  .3

   ). 1384(خاتمی، 32االفنده قیال ما تشکرون سوره 
  ). 1387، فروزان فر  ( (خلق االنسان علی صورته) و (خلق آدم علی صورته)  .4
    ). 1375(نیکلسن ،با من و تو مرده با حق زنده اند  -باد و خاك و آتش بنده اند .5
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و به این سو و آن سو کشیده شد و به صورت خاك و آب و باد و آتش و هوا و غیره تجلی کرد تا به مرحله باالتر 1برد.
ند که هر چند انسان از گل عروج کند، مولوي در عین ارائه دیدگاه خلق، بر تدریج در خلقت تأکید می کند. اشاره می ک

خلق شد با این وجود صورت وي یکباره پدید نیامد، وي اشاره می کند (از آن که تدریج از سنن هاي شه است) و 
البته اي درازي در مقیاس کیهانی و الهی لحظه اي بیش ). ه 1362( همائی ، صورت آدمی طی مدتی دراز تکمیل شد 

طی مدتی دراز تکمیل گردید که در آن هر روز برابر هزاران سال بود (زین سحر  نیست و اشاره می کند که صورتی که
البته این حرکت داراي انتظام و قواعد خاصی است که هر بخش با سهمی از وجود که درون  2تا آن سحر سالی هزار)

ز به کمک بخش به کمک خود دارد و وظیفه اي که در قبال مرتبه پایین تر از خود به عهده دارد و تعالی هر بخش نی
و سلسله  4و هر بخش براي تعالی سهمی از وجود را از طبقه باالتر خود دریافت می کند. 3بخش باالتر انجام می شود

مراتب این مرتبه تکاملی را نیز مولوي در اشعار معروف خود به وضوح اشاره می کند و حتی تا حدودي به مکانیسم این 
. دو قطعه از مثنوي با نگرش ذیل در این رابطه اشاره دارد و در حقیقت حلقه یگانگی خلق و تحول و تعالی نیز می پردازد

  ). 1384(خاتمی، ارتباط همه اجزاي آن را به شکل زیر ترسیم می نماید

  وز جمادي در نباتی افتاد    آمده اول به اقلیم جماد

  وز جمادي یاد ناورد از نبرد   سال ها اندر نباتی عمر کرد

  نامدش حال نباتی هیچ یاد  تی چون به حیوانی فتاد وز نبا

  ).   1375(نیکلسن ، ... الی آخر

  و همچنین اشاره اي گویا و بسیار مختصر به مکانیسم انجام این تکامل که البته در قطعات دیگر آن را نیز بسط داده است : 

  وز نما مردم ز حیوان سر زدم    از جمادي مردم و نامی شدم 

  پس چه ترسم کی ز مردن کم شدم    حیوانی و آدم شدممردم از 

  تا بر آرم از مالئک بال و پر       حمله دیگر بمیرم از بشر 

  ).   1375(نیکلسن ، الی آخر ...

                                                             
    ). 1375(نیکلسن ،  دفتر ششم -ذرات هوا بی اختیار  –صد هزاران سال بود در مطار  .1
  ). 1384(خاتمی، 47اشاره می شود که این بیت عیناً ترجمه آیه شریفه (یوماً عند ربک کالف  سنه تمدن) سوره حج آیه  .2
  ). 1384(خاتمی، سهروردي نیز در سلسله مراتب نور نظریه اي مشابه دارد و ارسال نور از باالدست و پایین دست .3
  ). 1384(خاتمی، در این مورد وظیفه انسان به عنوان خلیفت اهللا در قبال سایر موارد بسیار خطیر است .4
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  و یا به شکل دیگري از تحول و تعالی اشاره می کند 

  1در تن مردم شود او روح شاد  نان چو در سفره است باشد آن جماد

  و نیروي حرکت به سوي کمال از دیدگاه مولوي  دلیل  5-6- 3-2- 3-1
  می نبخشد هیچ کس را هیچ چیز    آن که بی حاجت خداوند عزیز

  هفت گردون ناوریدي از عدم    در نبودي حاجت افالك هم

  جزبه حاجت کی پدید آید عیان    آفتاب و مه و این استارگان 

  ).   1375(نیکلسن ، ... الی آخر

تعالی ماده از یک راه دیگر نیز قابل حصول است آن هم تبدیل ماده توسط انسان متعالی شده این سیر طبیعی تبدیل و 
است همان گونه که تعالی مرتبه پایین به کمک مرتبه فوق آن قابل حصول است این نوع تعالی نیز در همان راه سیر می 

به کیمیا میکند، آنچه که در هنرهاي قدسی کند یعنی انسان وارسته و هماهنگ با فطرت، ماده را در جهت تعالی تبدیل 
اتفاق افتاده است و در این تعالی توأم با جاودانگی هر دو سوي این مهم همراه خواهد بود. این در حقیقت تداوم سیر 

ی مراحل............. به پروردگی است که در شکل خلقت از هیوال به جماد و نبات و حیوان اتفاق افتاده است. انسان متعال
در این فرایند براي  2می تواند در این مهم سهم مهمی داشته باشد و با مساعدت خود می تواند مدارج تعالی را طی کند.

  ). 1384(خاتمی، انسان خصوصاً در تفکر جوانمردي وظایف خاصی مشخص گردیده که در انتها اشاره می گردد

  مجید  قرآن    3-3- 3-1
مختصر و ناقص از نکات بسیار عمیق و متعدد قرآن مجید در تبیین ابعاد ذکر شده است که موارد ذیل اشاره هایی بسیار 

بی شک اشاره هایی مفصل می توان در تفاسیر قرآنی خصوصاً آندسته از تفاسیري که از دیدگاه عرفانی به تبیین پرداخته 
  .اند پیگیري نمود

آنی دارند و هر یک بنا به توان از این دریاي بیکران سود بی شک حکومت هاي این سرزمین به نوعی ریشه در معارف قر
  ). 1384(خاتمی، لیکن نکته هایی اندك در حد بضاعت این جا اشاره می گردد ،جسته اند

                                                             
به طور مثال در فتوت نامه  ،ین در فتوت نامه ها نیز مطالبی گهگاه آمده استقابل اشاره است که به همین مضام 3165- 3166دفتر اول ابیات  .1

فتوت عام است و آن رسانیدن حق هر چیز به آن است و آن اختصاص به انسان ندارد بلکه در  ،سلطانی اشاره اي چنین آمد (یکی از اقسام فتوت
(نیکلسن   جاي آورد و حق نان عبارت است از تبدیل آن به نیروي معنوي)فتوت ایجاب می کند انسان حق نان را به  ،همه چیزها همچنین است

،1375 .(    
  .به عالوه خلق صناعت و هنر خود تعالی هنرمند را به همراه دارد .تالش در حرفه با ضوابط فتوت خود عبادت است .2
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تعددي در قرآن در مورد تسبیح اجزاء کائنات ذکر گردیده که خود اشاره هایی گویا در نگرش قرآنی به مواد مآیه هاي 
  1.شمار می رودو اجزاي خلقت به 

در مورد نحوه خلق نیز آیه هاي متعددي اشاره به این امر می کند که گویا امر خداوند توسط اشیاء و اجزاء شنیده و اجرا 
  2.می گردد

حشرات و مرغان با حضرت سلیمان و حضرت نو و تولد  ،کوه ها ،دریا ،زمین ،موارد بسیاري در قرآن اشاره به گفتگوي با
خود نشان دهنده دیدگاه و منظر این کتاب  ،ناقه صالح از صخره و هم آوازي کوه ها و زمینو دریا و مرغان با آواز داوود

حکیم است و از این منظر کتاب هاي متعددي تحت عنوان قصص قرآن تألیف گردیده که مملو از این معارف است و 
  ). 1389(سورآبادي ،  3ود این کتب در اشاعه این دیدگاه در ذهن عامه مردم تأثیر بسزایی داشته استخ

  نکته هایی از معارف قرآن در جهت تأکید روح ماده (حس مصالح )    1-  3-3- 3-1
تعالی شکل پذیرفته آنچه که از احکام قرآن و باورهاي اسالمی بر می آید خلقت بر پایه اراده و خلقت از جانب ذات باری 

(در این مورد تعابیر مختلف و تاویل هاي متفاوتی وجود دارد، خلق در یک لحظه و یا در طول زمان) صرف نظر از هر 
یک از فرایندهایی که در خلقت شکل گرفته است، به شباهت هاي یکسانی بین مبانی خلقت همه جهان تأکید گردیده و 

انسانی و سایر مظاهر خلقت اشاره کرده است (سنیریهم آیاتنا فی االفاق و فی شواهد و آیاتی دال بر همسانی نفس 
انفسهم) و هم نام بودن همه این مظاهر خلقت با آیه هاي قرآنی که حاصل وحی می باشند از این جمله اند و باز طبق 

مراتب پنهان آن تأکید گردیده تأکیدهاي قرآنی همه آیات الهی متضمن ظاهر و باطن هایی هستند که بر تدبیر و تعقل بر 
و آن را براي تعالی ضروري دانسته است. ماده خلقت یافته ماده خامی است که شأنی در مرتبه خود دارد، با عنایت الهی 
اولین مرحله پروردگی به شکل عناصر چهارگانه خاك و آب و آتش و هوا مشمول انتظام و مراتب خاصی گردیده است 

دگی ماده به شکل جماد و نبات و حیوان شکل پذیرفته است و براي این مرحله پروردگی، و در مرحله بعدي پرور
 درجاتی براي هر بخش معین گردیده و از این میان انسان شأن دریافت روح الهی و مرتبه خلیفه الهی را یافته است

  ). 1384(خاتمی،

در همه اشاره هاي قرآنی و دینی در هماهنگی و همراهی بعد ظاهر و پنهان و روح و نفس. مداوماً مورد تأکید واقع شده و 
انتزاع هر یک از دیگري را موجب ناهنجاري دیگري قرار داده است و این امري است که اساس اعتقاد و باورهاي دینی 

                                                             
یسبح هللا مافی السموات و ما  ،)1سوره جمعه آیه ( –یسبح هللا ما فی السموات و ما فی االرض الملک القدوس العزیز الحکیم  –قرآن کریم  .1

  یسبح هللا ما فی السموات و ما فی االرض له الملک و له الحمد و هو علی کل شیئی قدیر  ،)1آیه ( –سوره صف  –فی االرض هو العزیز الحکیم 
  82سوره یس آیه  ،و انما اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون ،117سوره بقره آیه  ،فانما یقول کن فیکون اذا قضی امراً .2
  . آیه انزلنا الحدید فیه باس شدید و منافع للناس3
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متعدد و قابل توجهی وجود دارد که به نوعی اشاره به شأن پنهان ماده در بر آن تأکید نموده است. در قصص قرآنی موارد 
آن قابل ردیابی است، هر چند که تفسیر ابعاد پنهانی این قصص امري تخصصی است، لیکن آنچه که از ظواهر بر می آید 

  مواردي از ابعاد پنهانی ماده که قابل پی جویی است مورد اشاره واقع می گردد : 

وط حضرت آدم در ارتباط با نافرمانی از مصرف نوع خاصی از ماده، نشان از حکمتی در ابعاد پنهان داستان هب -1
 ماده مذکور دارد، این نافرمانی موجب بزرگترین تنبیه تاریخ خلقت یا هبوط انسان گردید.

هدایاي قابیل  ، یلنقش ماده و شأن پنهان آن در مرحله بعد، در رقابت بین هابیل در زمین، با پذیرش نذورات هاب -2
 ). 1365( گنون ،  که شئون خاصی از هر نوع ماده را یاد آوري می نماید

نقش ماده در تعامل حضرت موسی و قوم بنی اسرائیل به کرات مورد مناقشه بوده و به طور اخص در واقعه  -3
 .گوساله سامري و سخنگویی وي و سر پنهان مستقر در آن 

ید مهم ترین واقعه نقل شده در قرآن (و شاید سایر ادیان الهی) در واقعه خلقت مشخص ترین و پیشینه ترین و شا -4
انسان از خاك و سپس امر به سجده کردن به فرشتگان بر وي اتفاق افتاد، به دنبال اعتراض شیطان از دستور الهی 

گري و ندیده به دلیل بنیان خلقت انسان از خاك و بنیان خلقت شیطان از آتش و شرافت ظاهري یکی بر دی
گرفتن بعد پنهان مستطر در ماده انسانی (به طوري که مناسب پذیرش روح الهی گردیده)، این امر موجب رانده 

 1شدن شیطان و شکل گرفتن بزرگترین جدال تاریخ خلقت بین نیکی و بدي را فراهم کرده است
 ).1384(خاتمی،

امن و سکنی و آرامش بدون اشاره به اشیاء قیمتی یا قصرهاي  اشاره هاي مکرر به بعضی از مواد در بهشت به نشانه اوج
باشکوه، خود نشان از ارزش پنهان بعضی مواد را مورد تأکید قرار می دهد به عالوه اشاره به بعضی مواد چون آهن و 

  2افته است.تأکید بر خواص پنهان و دوگانه آن در منافع و همزمان وجود مضار خاصی که امروزه هر دو جنبه آن ظهور ی

موادي خاص ذکر شده و شکل استقرار آن و  در روایات نیز از واقعه معراج حضرت رسول و توصیف گنبد عظیمی از
توصیف هندسه آن و اشاره به رنگ مواد، همه نشانه اي از موضوعیت ماده هایی خاص با خواص پنهان در عوالم دیگر 

  ).1384(خاتمی،دقیقی را می طلبد که در توان اینجا نمی باشد است که این مراتب خود تحقیق و تأویل هایی خاص و

   

                                                             
  11-17آیه  –سوره اعراف  –قرآن مجید  .1
  سوره حدید  –قرآن مجید  .2
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  درباره ماده چکیده دیدگاه غالب حکمت اسالمی و سنتی  4- 3-1
بر اساس مجموع مالحظات و نکات فوق الذکر اجماالً از دیدگاه غالب در حکمت اسالمی و سنتی مواردي به شرح زیر 

  : قابل اشاره است 

امر کامالً مرتبط و عجین می باشند و همهامور به کمک و استعانت از هر دو سامان می ماده و جسم و روح دو  -1
 .یابد

بر اساس این دیدگاه ماده شامل مراتب و شئون مختلف اعم از ظاهر و باطن و محسوس و غیر محسوس می باشد  -2
 .داراي ظاهر و باطن و شایسته تدبر دانسته شده اند ،چرا که همه اجزا عالم که نشانه هاي خلقت خالق هستند

نظر به این که همه مخلوقات از جمله انسان در ترکیبی از ظاهر و باطن قرار دارند و طبق این دیدگاه انسان عالوه  -3
بر حواس ظاهر از توانایی هاي ادراکی دیگري به نام حواس باطن برخوردار می باشد که این بخش متناسب با 

 .خصوصیت هاي باطنی امور جهان و از جمله ماده استادراك 

همه اجزاي جهان جزئی از نشانه هاي خداوندي محسوب می گردد و خلقت و ظهور آن به علت حکمت و  -4
لذا همه اجزاء خلقت از تقدس تسري یافته از  ،علتی است که گاه شناخته شده و گاه این علل ناشناخته می مانند

و برخورد و تعامل با همه اجزاء از قواعدو حساسیت خاصی ناشی از این مورد مبتنی .خالق برخوردار می باشند
 .خواهد بود

به روشنی بر ساحت ها  .بر اساس چنین دیدگاهی که مغایرت ماهوي آن با نظرات رایج نسبت به ماده کامالً مشهود است
این نوشتار مبانی تبیین و تعامل با ماده  ،ید می نمایدو بعدهاي دیگري غیر از ابعاد ظاهري براي همه عالم از جمله ماده تأک

را بر مبناي این دیدگاه قرار داده و لذا تفحص در بعد پنهان ماده و معرفت نسبت به آن و دریافتن حدود و ثغور آن را 
  ). 1384(خاتمی، ضروري یافته و در صفحات آینده پیگیري می نماید
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  ماده ادراك  3-2
ویژگی هاي ادراك ماده  به مایه هاي تحقق یافتن هر پدیده بازگشت دارد که در هنرها و صناعات بخشی مهم از این 

مختلف بخشی از ویژگی ها به ماده اي مرتبط می گردد که محقق شدن آن را عملی می سازد، در هنرها و صناعات 
  ). 1384مختلف این مواد صورت و ماهیات متفاوتی را بروز می دهند (خاتمی،

توصیف هنرها از این دیدگاه آمده است (هر یک از هنرها مایه اي دارد، مایه نقاشی خط است و رنگ، مایه شعر و در 
  ).1345ادبیات کلمه است و مایه معماري ماده است و جسم) (ناتل خانلري،

آن متولد می شود، به لحاظ این معنی معماري و ماده پیوندي همیشگی دارند، ماده در حقیقت بستري است که معماري از 
لیکن نیت این تولد در جهت سکنی انسان و مکانی در جهت هویت بخشی و متجلی شدن نسبت هایی است که میان 

  انسان و ماده قابلیت انکشاف دارند.

معماري فراخوان و محفلی است روحانی از حضور عناصر و موادي از طبیعت همچون خاك، آب، آتش و هوا، بگرد 
  .1، با نسبت و قدري خاص، به گونه اي که حضور مجلس انس معنی بیابدیکدیگر و انسان

رویکرد این تعریف ارج گذاري به ارزش هاي کیفی و ویژگی هاي پنهان ماده است تا بتواند کیفیت هاي روحانی فضاي 
  ). 1384(خاتمی، 2تحقق یافته را به سوي امري متعالی سوق دهد

ماده عالوه بر معماري نقش تعیین کننده اي در تداوم حیات طبیعت داشته و در مقیاسی عالوه بر موارد فوق دامنه تاثیرات 
  فراتر سراسر خلقت را فرا گرفته است، در نتیجه ماده خود واسطه ایست بین معماري و طبیعت و خلقت.

انسان یا وجه در تعامل بین سه عامل فوق ساخت بناها و شهرها از نظر کمی بیشترین حجم مواد شکل گرفته بدست 
  ). 1384مصنوع ماده در کنار وجه غیر مصنوع آن یعنی طبیعت در نتیجه فعالیت هاي انسانی تحقق می پذیرد (خاتمی،

  مراتب و ابعاد ماده   1- 3-2
هر شیئی یا ماده داراي وجوه مختلفی است که اهل نظر آن را تحت عناوین ذیل دسته بندي کرده و مشخصات هر یک را 

  ند.بر شمرده ا

  الف) خصوصیات یا ویژگی هاي ماده :  تحت این نام همه نمودهاي قابل احصاء ماده و شیئی قابل طرح و ارائه است.
                                                             

  ..).و ان یکاد بخوانید و –(حضور مجلس انس است و دوستان جمعند -حافظ  .1
فراگیري اثراتی که مواد در فضا و برآینده تاثیر گذاري آدم دارند طیف بسیار گستردهاي از اثرات بصري و ذهنی تا امور خاطره ي معنوي  .2

  ). 1384(خاتمی، را شامل می گردد
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  ب) کمیت ماده بخشی از ویژگی هاي قابل محاسبه و شمارش ماد و شیئی است، ابعاد، اندازه، وزن از این جمله اند.

  غیر قابل اندازه گیري و شمارش باشند. ج) کیفیت ماده :  بخشی از ویژگی هاي ماده است که

د) ماهیت ماده :  خصوصیت ها و ویژگی هاي ذاتی ماده است و با کیفیت نکات مشترکی می یابد. اموري که در ماهیت 
  بالقوه است در کیفیت بالفعل می گردد.

میت در بسیاري از موارد کمیت ها اغلب تظاهر بیرونی و ظاهري ماده را تشکیل می دهد، این ویژگی ها به دلیل عمو
مختلف تأثیر اندکی در تعریف یک ماده و مشخص کردن کامل آن دارند و بعضاً به عنوان عاملی خنثی تلقی می گردد. 

  ). 1384مثالً اندازه هاي ماده هیچگاه نمی تواند مشخص کننده یک ماده تلقی گردد (خاتمی،

د ناپیداي مواد را مشخص می نماید و این خصوصیت ماده را تبدیل کیفیت :  تعیین اساسی و درونی و بخش مهمی از ابعا
به چیزي می کند که باید باشد، مثالً هنگامی که ماده اي چون سنگ مورد نظر ماست، خصوصیتی را از آن می شناسیم 

مشخصه هاي که نه به ابعاد آن بستگی دارد نه با رنگ و نه با بافت و نه وزن آن مشخص کننده آن است. (همچنان که 
  ). 1384(خاتمی، انسان نیز با ابعاد و وزن آن مفهوم نمی گردد)

بلکه نکته اي فراتر از این کمیات سنگ را تحت این عنوان مشخص می کند که به طور مثال با چوب متفاوت است. هر 
  چند که در مرحله بعد بخشی از کمیات نیز در تشخیص ماده مشخص می گردند.

دادي از ویژگی هاي کیفی تا حدودي امکان قرار گیري در سطح کمیات را احراز نموده و توسط قابل ذکر است که تع
امکانات حسی قابلیت معیار سنجی می یابند، لیکن همه گونه از کیفیات و تمامی یک کیفیت امکان کمی شدن و سنجش 

ز دیدگاه حکمت سنتی هر چند اندکی از حسی را نخواهد داشت. با توجه به اشارات، فوق می توان چنین اشاره نمود که ا
ابعاد پنهان در زمره کمیات می باشند لیکن بیشتر ابعاد پنهان که از دسترس حواس به دورند در حیطه کیفیات قرار می 
گیرند ف در عین حال دیدگاه مکانیکی متأخر بر این باور است که ماده به جز ابعاد و خصوصیت هاي کمی واجد 

  ). 1384نمی باشد (خاتمی،ویژگی هاي دیگري 

  )تبیین ماده( حس مصالح   3-3
ماده اولی یا نخستین که در همه موجودات جسمانی حضور دارد و قوه و استعداد  : ماده نیز به دو دسته تقسیم می گردد 

  .محض است و ماده ثانی جوهري است که با پیوست به صورت از حالت قوه محض خارج شده
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آنچه که امروز از ماده مراد می کنیم متفاوت است شاید با قدري مسامحه مفهومی مرکب از جسم  تعریف فوق از ماده با
(که خود ترکیبی از صورت و ماده است) و عرض مرتبط با آن است و در استنباط علمی کاربردي امروز ماده را معادل 

  ). 1384(خاتمی، انرژي می انگارند که خود فعل محض است

  مصالح ح روکلیات    1- 3-3
دشواري هایی که از فقدان بیان مستقیم بین اجزاء خلقت و انسان و خصوصاً ماده به عنوان بنیان هستی رخ نموده قابل تأمل 
است به گونه اي که این عدم ارتباط مستقیم موجب عدم درك متقابل خصوصاً در فهم ابعاد غیر ظاهر و پنهان ماده 

ا در معرض اخالل و تهدید جدي قرا داده و در جوامع کنونی شاهد بروز اعتراض گردیده و تعادل محیط زندگی انسان ر
تبعات این عدم تفاهم ضرورتاً در حیطه  .هاي مختلفی به روش هاي تقابل انسان و ماده و طبیعت را فراهم نموده است

طه ماده و فضاو تعامل تفاهم معماري براي اهل این صناعت از تبعات خاصی برخوردار بوده به طوري که پیامدهاي آن راب
در کنکاشی کوتاه به نظر می رسد که سوء تفاهم در ادراك  .آمیز آن ها را با انسان تحت تأثیر منفی خود قرار داده است

  : ماده حداقل در سه حوزه ذیل قابل اشاره است 

  1.در زمینه شناخت در حوزه اعتقادي و دینی و به تبع آن در حوزه فلسفی ماده : اول 

  ). 1363(انیشتین ، در حوزه علوم نظري و فیزیک و زیست شناسی : دوم 

  2.در حوزه فرهنگ متدواول جامعه و تعامل عموم مردم با ماده : سوم 

بخشی از نکاتی که در حاشیه این سوء تعبیر از ماده شکل گرفته و در ذهن عموم در مقام عادت متعارف و امري محتوم 
  ). 1384(خاتمی، تواقع شده به شرح زیر اس

 .ماده پدیده اي کم بهاء و فراوان و کامالً در حیطه تصرف انسان است که فقط انرژي آن قابل بهره برداري است .1
 .(مصرف بی دریغ مواد معدنی و فسیلی مصداق بارزي از آن است)

عبیر هگل وزن و خصوصیت بارز ماده عبارت است از مشخصه هاي فیزیکی و عینی به تعبیر دکارت ابعاد و به ت .2
 .پیامدهاي آن یعنی عدم تحرك و ثبوت

 .حالل استمماده پدیده اي بی جان و فاقد قابلیت تکامل و تعالی بوده و محکوم به اض .3

                                                             
ه هاي امتداد و ابعاد و حذف تمامی جنبه هاي قدسی ماده در دیدگاه کنونی حوزه فلسفی تسلط تفکر تفکیک ماده و روح و تأکید بر مشخص .1

  ). 1384(خاتمی، موجود بخش مهمی از این سوء تفاهم است
فی در متن سبا توجه به این که دیدگاه جامعه معموالًمتأثر از دیدگاه علمی و فرهنگی حاکم است و در نتیجه اشکاالت دو دیدگاه علمی و فل .2

  ). 1384(خاتمی، استجامعه رسوخی تمام یافته 
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بنا بر استیالي چنین دیدگاهی بر اذهان جوامع و نیازهاي مصرفی روز افزون آن ها سوء تعبیر و مشکالت ناشی از تعامل با 
به گونه اي که اکنون به تدریج از بزرگ ترین مشغله هاي ذهنی کشور  ،پیش از پیش خواهد گردید ماده ادامه یافته و

قابل ذکر است که تالش هایی براي تصحیح روش هاي تعامل بین رفتار جوامع و ماده  ،هاي صنعتی را تشکیل داده است
صحیح و فهم درست ماده و پرسش از  لیکن مشکل اصلی در این است که بدون ادراك 1.در حال تدوین و ارائه است

ویژگی هاي واقعی آن آیا می توان براي تعامل بهتر راه کار مناسب و درخور تدوین و تجویز کرد ؟ ادراك ماده که به 
امري قابل دسترسی است و آیا از پیام هاي پنهان و رمز گونه ماده می توان 2قول مولوي زبان گفتگوي ظاهري ندارد ؟

 واقعیت این پدیده باز کرد و آیا حواس و امکانات کنونی انسان قابلیت درك این پیام ها را دارد ؟راهی به درون 
  ) 1384(خاتمی،

   روح ماده  2- 3-3
دسترسی به تصور و شناخت جامع و روشن از اجزاء هستی از جمله ماده همانسان که هست از آرزوها و مشکالت دیرین 

کنجکاوي و بلند پروازي وي براي این شناخت در سیر تالش هاي فکري و عملی بشر یک لحظه  ،انسان بوده است
لذا سؤالی  .شاید همین سؤال راز گونه در پیشرفت علوم و دانش و معارف نقش بنیادي داشته است ،متوقف نگردیده

  .بنیادین در این فرایند به شرح زیر قابل طرح است

اس آن را به راحتی درك و لمس می کند چرا پی جویی اموري پنهان مانده را با کمک جز اموري که انسان با کمک حو
اگر پنهان  ،یا به شکلی دیگر ،علوم کاربردي و از سویی دیگر با استعانت از فلسفه و عرفان وجه همت خود قرار می دهد

بال آن پی جویی نموده و وجود و از چه رو این احساس در انسان وجود دارد که به دن ،امري است که ادراك نمی شود
  .حضور اموري پنهان را درك نموده و در آرزوي دسترسی به آن تالش نماید

  .این سؤال از جانب دو دیدگاه حکمت سنتی و علوم متأخر دو نوع پاسخ ارائه گردیده است

خلقت وجوهی کلی از معارف  از دیدگاه باورهاي دینی و معارف عرفانیو سنتی اشاره هایی وجود دارد که انسان در بدو
بسیاري از مکاتب  3.و دانش هایی را تعلیم گفته و با آن مواجه گردیده که بسیار فراتر از دانسته هاي کنونی وي بوده است

چه در حکمت هاي پیشین و در معارف عرفانی بر این باورند که انسان دانسته هایی را در اثر حصول شرایط مناسب به یاد 

                                                             
ه این روز ها شعارهاي توسعه پایدار و معماري همساز با محیط به فراوانی به گوش می رسد و بعضی از قوانین نیز در این راستا تدوین گردید .1

  ). 1384(خاتمی، لیکن به نظر می رسد ابعاد مشکل بسیار فراتر از این راه کارها باشد .است
  )1010-1023خوشیم (دفتر سوم ابیات  ما سمیعیم و بصیریم و .2
  اشاره صریح بر تعلیم پیشین انسان به معارف وجود دارد (علم االسماء کلها) -قرآن کریم .3
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یکن از دیدگاه علوم اخیر این نیاز را در راستاي اغناء حس کنجکاوي و تأمین جاه طلبی هاي انسان براي ل 1.می آورد
فلسفه و علم امروزین که بر پایه فلسفه متأخر غربی شکل پذیرفته این  .پیشرفت و تمایل به تأمین رفاه بیشتر تلقی می نماید

تبیین  ،ر علوم کاربردي و نتایج و دستاوردهاي آن به کار گرفته استاحساس ذاتی مقدس نیاز به دانستن انسان را صرفاً د
کنندگان راه کارها و ساختار تفکر کنونی غرب چون عملکرد باوران و نظریات مکتب دکارت و اپی اومنالیسم و 

فکر حاصل از امیریسمو یا مکتب پوزیتویسم منطقی هر یک به گونه اي در ایجاد این تفکر دخالت داشته اند و بر اساس ت
دکتر نصر  فلسفه هاي فوق علوم کاربردي کنونی از وظیفه شناخت غائی هستی و ماده آن گونه که هست معاف گردیده

در کتاب انسان و طبیعت چنین اشاره می کند (تفکر پوزیتیولیسم منطقی که در حلقه وین و در جمع افرادي چون 
و دیگران  H.Reichenbanch) 3اچ، رایخن (  Ph.Frank) 2پی، اچ، فرانک ( R.CARNAP) 1آر.کارناپ (

تولد یافت این اعتقاد را اظهار می نمودند که این وظیفه علم نیست که به کشف ماهیت اشیاء و یا وجوهی از واقعیت 
به هم پیوستگی هایی که بتوانند در  ،بلکه وظیفه علم ایجاد ارتباط بین عالئم ریاضی و فیزیکی (نمادها) است ،بپردازد

محدوده تجربه هایی که در نظر ما به صورت جهان خارجی می نماید از طریق حس هاي بیرونی و اسباب علمی تبیین 
لیکن دانش و خصوصاً عرفان در شرق و علم و حکمت سنتی خصوصاً در سرزمین ما تالش هاي خود را بیشتر  ،شوند

و معارف مربوط به آن و جایگاه انسان در این کلیت نموده است در این رابطه ماده به  معطوف به شناخت کلیت جهان
عنوان بنیان جهان و بنیان معماري مطرح بوده و شناخت ابعاد مختلف آن از جمله ماده جایگاه ویژه اي را به خود 

  ). 1384(خاتمی، اختصاص داده است

  مادهروح معرفت و  2-1- 3-3
متأثر از فلسفه و دیدگاه هاي متأخر است حد تام این بعد تا ابعاد مغفول مانده ناشی از کمیات و  طبق دیدگاه رایج که

لیکن تعالیم دیدگاه عرفانی سرزمین ما و باورهاي دینی و سنتی با توجه به این که امکانات ادراکی  ،ظواهر ماده است
اد ناشناخته و پنهان هستی و ماده را تا عالم ملکوت و انسان را تا حد شهود وسعت می بخشد بنابراین به موازات آن ابع

خیال باال می برد و به عالوه در باورهاي دینی و قرآنی اشاره به محدوده اي از ابعاد پنهان دارد که قابل دسترسی نمی باشد 
و خیال محدود  و اشاره گردیده که توانایی هاي انسان در اشراف به حد تام ماده حتی پس از دسترسی به عوالم شهود

و ابعادي از هستی و ماده متناسب کیفیات چنین  2است و اشاره هایی از معارف قرآنی دال به وجود عالم غیب می نماید
  .بیشتر پرداخته خواهد شد) ادامه(در ).  1384(خاتمی، عالمی ضروري است

                                                             
 .مکتب افالطون نیز از معتقدان اولیه و جدي این دیدگاه بوده است –در ازل این لحن ها بشنوده ایم (مثنوي)  –ما همه اجزاء عالم بوده ایم . 1

  ). 1384(خاتمی، این شرایط را عرفا در رجوع به درون میسر دانسته اندتحصیل 
  و عنده مفاتیح الغیب یا یعلمها االه .2
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  و نسبت آن با انسان روح مادهمراتب   2-2- 3-3
وجود کل واحدي را تشکیل می دهد که شئون متفاوت از  ،باورهاي سنتی و عرفانی می شناسیمطبق آنچه که به عنوان 

لذا طبق این باورها وجود انسان داراي  ،ظاهر و پنهان را شامل می گردد و همه اجزاي هستی از این امر مستثنی نیست
ل وجودي ماده و انسان را اصوالً یکی مراتبی از ابعاد ظاهر باطن ماده است بر همین اساس بسیاري از اهل حکمت اص

لیکن به علت  1.پنداشته و هر یک را ریشه گرفته از دیگري می انگارند حافظ در این مورد چنین اشاره کرده است
اعتقاد جدي  ،در معارف عرفانی ،تشکیک این مراتب ماده در مرتبه اي نازالتر از وجودهاي متعالی ترچون انسان قرا گرفته

  ). 1384(خاتمی، که زنده و زیجود بودن همه اجزاء جهان است که زندگی آن را تداوم می بخشدبر آن است 

  مولوي در این خصوص اشاره اي به این مضمون دارد 

  ).   1378(نیکلسن ، »عضو از تن قطع شد مردار شد. –جزو از کل قطع شد بی کار شد «

ماده خام نیز در جهت تعالی به مرتبه باالتر  .مرتبه نازل براي تعالی به مرتبه عالی تر نیازمند است ،باز بر طبق این مراتب
  ). 1367(سهروردي ، است مولوي در این زمینه اشاره هاي متعددي دارد از جمله می توان به شعر معروف زیر اشاره نمود

  سر زدماز جمادي مردم و نامی شدم         از نما مردم به حیوان 

اشاره نمود که تمام مراحل تعالی از ماده کم بهره از وجود را تا متعالیترین بخش خلقت که فرشتگان و وراي آنست در 
یک ارتباط عمودي با یکدیگر وابسته می انگارد و یا در شعر ذیل که مراحل تبدیل درجات پایین ماده را به درجات باال 

  .و متعالی چنین اشاره می کند

  در سفره است راست خوان     تا چه باشد قوت آن جان جان نان چو

لذا با توجه به مراحل فوق الذکر مراتب ابعاد پنهان ماده با ابعاد متعالیتر انسان مرتبط و هماهنگ بوده و از یک جنس در 
تلقی گردیده هستی لحاظ گردیده از سوي دیگر همراهی در تعالی ماده به عنوان جزو نازلتر خلقت از وظایف انسان 

 ،در تامین نیاز هاي مادي و معنوي زندگی خود سود می برد ،از سوي دیگر انسان نیز از این همراهی در تعالی ماده ،است
  ). 1384(خاتمی، 2به عالوه با پذیرفتن این وظیفه منزلت انسان نیز فراتر از قبل می گردد

  .استاز سوئی ماده نیز در حکمت و عرفان سنتی داراي مراتب 
                                                             

  گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند        دوش دیدم که مالئک در در می خانه زدند  .1
انواع هاي خصوصاً هنرها بصري نتیجه به کار گرفتن از ماده  . شکل گیري هنرها اصوالً از همین همراهی و هماهنگی بنیان می گیرد هر نوع از3

د توسط انسان و شکل دهی و تعالی بخشیدن آن به یک ماده به ظاهر هنري پر بها بوده است انسان هنرمند نیز خود در اثر این محصول تعالی خو
  ). 1384(خاتمی، را شکل می دهد
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ابعاد پنهان ماده از تنوع بسیاري  ،آنچه که ما از مجموعه اشارات دانش مادي و حکمت عرفان معنوي خود می شناسیم
برخوردار می باشد و دامنه آن از محدوده کمیات تا ماوراي کیفیات گسترش دارد و بدیهی است که این دامنه نمی تواند 

  .در یک شان و مرتبه قرار گیرد

بر طبق حکمت ما انسان نیز موجودي ذومراتب است و دامنه امکانات ادراکی وي بر اساس حکمت و  از سوي دیگر
  .عرفان سنتی ما از پایین ترین امکانات حسی تا مراتب عالم ملکوت و عالم شهادت گسترده است

  .این طیف گسترده را شاید بتوان در سه مرتبه زیر خالصه و دسه بندي نمود

که ما در این مبحث از آن به عنوان ابعاد غفلت شده یا  ،بعد پنهان که در حیطه کمیات قرار می گیردالف) بخش هایی از 
لیکن  .فرض بر اینست که قابلیت انکشاف آن ها توسط حواس پنجگانه مقدور می باشد ،مغفول مانده یاد می کنیم

  .ضرورت تواندمند کرد و حساس کردن حواس در این مسیر ضروري است

  .هایی از بعد پنهان که در ساحت کیفیات قرار دارند و با امکانات شهودي و عقلی انسان قابلیت ادراك می یابندب) بخش

ج) مواردي از ابعاد پنهان نیز وجود دارد و طبق اشاره باورهاي اعتقادي و دینی در حیطه غیب قرار داشته و عمالً از قابلیت 
  .انکشاف بدور می ماند

بخش قابل اشاره است تقدم و تاخر انسان و ماده است از دیدگاه حکمت و مکاتب عرفانی دو نوع نکته اي که در این 
از بعد تاریخی ظهور تقدم با ماده است چرا که هم از  ،تقدم تاریخی و تقدم شان و مراتب وجودي ،تقدم مطرح است

قرآن کریم) و (از جمادي مردم و  –طین نظرگاه قرآنی و هم مکاتب حکمی تقدم تاریخی با ماده است (خلق االنسان من 
الی آخر) و حتی علم امروز نیز به سلسله مراتب تکامل معتقد است لیکن از دیدگاه حکمت ها عرفانی و  ،نامی شدم

 اشراقی تقدم دریافت نور و وجود با انسان است و انسان واسطه ارسال این مواهب به درجات پایین تر می باشد
  ). 1384(خاتمی،

  ول مانده مادهغفابعاد پنهان و م   3- 3-3
این بخش طبق تعاریف پیشین  ،طیف متنوع ابعاد پنهان ماده بعضاً از خصوصیت هاي ظاهري و کمی ماده آغاز می گردد

لیکن در این  ،در محدوده کمیات قرار گرفته و لذا امکان احساس و ادراك آن از طریق حواس ظاهري ممکن می گردد
مراتب و ابعادي  ،عواملی موجب ناکارآمدي و فعال نبودن فرآیند حواس را فراهم می نماید که از این مسیر راشتا موانع و

  .از ویژگی هاي ماده مورد ادراك قرار نمی گیرد و الجرم جزو ابعاد ماده است که در دو بخش مجزا تبیین می گردد

 تبیین توانایی هاي حواس ظاهر در محدوده ادراك کمیات ماده  -1
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  ). 1384(خاتمی، مشخصه هاي کمی و ظاهري مغفول مانده و تداوم آن در حیطه ابعاد پنهان -2

   

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

76 
 

  تبیین توانایی هاي حواس ظاهر  3-4
راه ارتباط و ادراك انسان از محیط اطراف و ماده آنها حواس ظاهري انسان که بزعم بسیاري از فالسفه و دانشمندان متاخر

به طور معمول مورد استفاده  آنشناخته شده و امکانات ناشناخته اي است که بخشی ازراي توانایی هاي داآن است خود 
لیکن بخشی از این توانایی ها به تدریج به علت عدم نیاز  .اغلب انسان ها در تعامل روزمره با ماده محیط قرار می گیرد

 ،مبرم و میل به سوي امکانات و رفاه روز افزون به تدریج به فراموشی سپرده شده و کارایی خود را از دست می دهد
  .به بخشی از این توانایی هاستاشاره  موارد ذیل

بعضی از حواس بدون نیاز به تماس  ،می نمایندعمل  متمایزدر تعامل با محیط و ماده طبق طبیعت خود دو شکل حواس 
ارتباط برقرار می گردد همچون بینایی شنوایی بویایی بعضی صرفاً از مسیر تماس  ،شناسی عمل نزدیک بین سوژه و

خطاي ادراکی حس هایی از  ،و ضاعقه طبق اشاره کتاب هاي فیزیولوژي المسه نزدیک قابلیت ادراك را می یابند چون
نزدیک به شناسایی می پردازد به دلیل حذف عوامل مداخله گر محیطی کمتر از حس هایی است که بدون نیاز به تماس 

  ). 1384(خاتمی، اس و ادراك را شکل می دهنداحسنزدیک فرایند 

د حس از ویژگی هاي ماده را سامان می ده ناشی حواس پنج گانه که از طریق تماس نزدیک با ماده که قابلیت ادراك
المسه به راه مکمل هاي خود یعنی عضالت و استخوان بندي مجموعه اي است بخش مهمی از ادراك که ما  ،المسه است

 مطالعات طبق .از ماده یعنی مشخصه هاي خاصی از ظاهر و همچنین ثقل و سنگینی آن را مورد سنجش قرار می دهد
نکات سائی انسان از مواد و اشیاء محیط اطاف از طریق المسه  زمینه هاي اولیه رشد حواس و ادراك و اولین ،فیزیولوژي

  ). 1377(هال و گایتون ، گردد (کودکان ادراك را از لمس کردن توسط دست و دهان آغاز می کنند)می  شروع

تکامل می برد و طبق اشاره محققین ادراك و رفتار این  سمت سپس به زودي بینایی به کمک این حس شناسایی ها را به
به طور شناسایی باري از ویژگی هاي مواد بدون این معاضدت  .1همکار و معاضد یکدیگر باقی می مانند همیشه دو حس

و آن را در دست بگیرد و جابه جا  کرده مثال چنانچه کسی قادر نباشد یک سنگ را لمس بطور امکان پذیر نمی گردد
مهمی از ویژگی ها و مشخصه هاي اساسی آن را تبیین کند و هر چه اطالعات  خواص صرفاً دیدن آن نمی تواند ،نماید

  ). 1386(ماتلین ،  دریافت شده از طریق بینایی غیر کافی و غیر واقعی خواهد بود

با مشخصاتی که از زندگی پیشینیان خود می شناسیم انسان ها در تعامل با ماده به دلیل به کار گیري بیشتر و وسیع تر این 
دو حس با یکدیگر لمس و حمل و تداوم ارتباط مداوم با مواد اطراف خود عموماً ادراك بیشتري کسب نموده و 

                                                             
ینایی و المسه همزمان تاثیرات دقیق تر و روشن تري را ارسال می نمایند از نظر وي وزن و در مسیر جریان ارسال اطالعات تعامل دو حس ب -2

(ماتلین ، بافت ماده و اشیا خود یکی از مهمترین عوامل جریان ارسال اطالعات و ثبت اسکیمهاي الز م براي تبیین وزن و حجم و فاصله است
1386 .(  
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لی که نوع زندگی شهر نشینی کنونی موجب تضعیف این امکانات اسکیماهاي ذهنی کاملتري را ذخیره می نمودند در حا
این نقض شامل معماران امروز نیز می گردد که از راه هاي طبیعی و مناسب تماس با ماده  ،کسب اطالعات گردیده است

  .کمتر بهره مند می گردند و لذا شناسایی آن ها از مواد نیز به حداقل رسیده است

ه سایر حواس نیز کمتر از المسه نیست بی شک پشتیبان ما از حواس بویایی براي حفاظت محیط توانمندي هاي معطل ماند
امروزه به علت وجود ابزار هاي  .زندگی خود و همچنین از سایر حواس از جمله بینایی در حد باالتري استفاده می نمودند

 ). 1384(خاتمی، است کمکی و عدم نیاز مبرم به این حس ها توانایی هاي آن ها تضعیف گردیده

  مشخصه هاي کمی و ظاهري مغفول مانده ماده  1- 3-4
بافت ماده و بازتاب  ،تین مشخصه هاي کمی و ظاهري به طور اختصار شامل مشخثه هاي وزن پیامد هاي ابعاد پنهان آن

نوایی و رنگ و نور ماده و صداي ماده و  ،رایحه ماده و ارتباط بویایی با آن .هاي بصري و حرارتی آن و ارتباط با المسه
  ). 1384(خاتمی، ذیالً به شرح مختصري از آن ها پرداخته می شود .بینایی

  ماده و مشخصه وزن  1-1- 3-4
..... از ویژگی هاي اصلی و به ظاهر یکی از .ثقل و جرم یا هر عنوان دیگري که از این خصوصیت ماده مراد –وزن 

همراه و در کنار  ،.....طبق آنچه که از فلسفه متاخر غرب بر ،گردیده استمهمترین مشخصه هاي ظاهري ماده محسوب 
امتداد به عنوان مشخصه اصلی ماده (بر اساس فلسفه مکانیکی دکارت) وزن نیز از واضح ترین و اساسی ترین مشخصه 

هاي اصلی یا اصلی ترین وزن یا ثقل را براي ماده از ویژگی  ،هگل در مقدمه فلسفه تاریخ خود .ماده به شمار آمده است
این ویژگی از مشخصه هاي به ظاهري چراکه به خوبی می توان با حمل کردن آن ویا به  .1خصوصیت عنوان کرده است

ادراك این ویژکی کمی توسط انسان با  .کمک ابزار هاي خاص آن را توزین و مورد سنجش و مقایسه قرار داد
استخوان ها و اعصاب مرتبط با آن ها امکان پذیر می گردد و پس ثبت ذهنی تجربه هاي متعددي از این  –.... .کمک

گونه و مقایسه آن ها ذهنیت آسان بعضی از مواد را سنگین و برخی را سبک ارزیابی می نماید (قابل توجه است که این 
ظور از المسه تداوم آن تا عضالت و استخوان شاید من ،مکانیسم پیچیده جزء حواس پنج گانه محسوب گردیده است

  ). 1373(راسل ، بندي و سایر امکانات ادراکی انسان در این معقوله بوده است)

.. یعنی عضالت و استخوان ها متفاوت است لیکن .بر چند خاطره ذهنی هر شخص بر اساس توانمندي ابزار هاي سنجش
وزن را معیار پذیرفته شده می توان تلغی نمود قابل ذکر است که این محدوده میانگین قالب از این تجربه انسانی از 

                                                             
ذات ماده ثقل است و ذات  ،ا می توان با گذاشتن آن در برابر متضادش فهمید و آن ماده استهگل اشاره کرده است ماهیت روح رارنست   -1

  ). 1373(راسل ، روح فارغ بودن از ثقل و آزاد بودن آن (در اینجا ثقل مترادف تقید و متضاد آزادي در نظر گرفته شده است)
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عالئم و سیگما هاي آن  ،اطالعات عالوه بر بینایی و مشاهده وزن منطبق بر ماده وثبت عالئم ظاهري آن در ذهن و خاطره
نیز در ادراك به طور نسبی  به طوري که بعدها شنیدن نام هر ماده و یا رویت آن ،همراه با شنیدن نام ماده کامل می گردد

  ). 1384(خاتمی، حضور می یابند

  وزن ماده و پیامد هاي ادراکی آن   1-2- 3-4
پدیده اي است ناشی از جاذبه و در سیاره اي که ما به عنوان کره زمین می شناسیم وزن جزء ذاتی ماده  ،جرم –وزن 

... و هر امري که به آن .وزن در علم .محسوب گردیده چرا که هیچ قطعه اي از زیستگاه ما زمین از این نیرو گریزي نیست
ی عمل و عکسی العمل هر مقدار وزن و نیروي عکس العملی وابسته است نوعی نیرو تلقی گردیده و بر اساس اصل نیوتون

که در صورت مساوي بودن نیرو و عکس العمل در ماده و یا شئی تعادل  ،معادل و در جهت مخالف خود ایجاد می نماید
عه مجمو .حاصل می گردد در این حالت ماده و شئی به علت ثقل و در حالت سکون و یا ثبوت در مکانی استقرار می یابد

در نهایت تحقق تعادل در اشکال مختلف آن است و  ،عکس العمل هاي ناشی از وزن ،وزن ماده ،این فرایند از رابطه ماده
این امري است به قدمت وجود کسهان و زیسگاه ما زمین و قاعده ایست همراه حضور انسان و ملیارها سال قبل از حضور 

یکالبد مادي انسان در شکل گیري خود و مجموعه رفتار هاي خود تحت حتی  ،انسان قاعده است از ابعاد پنهان ماده
انضباط این قاعده تشکیل و رشد یافته لذا شاید کهن ترین الگویی که می شناسد الگوي تنظیم تعادل رفتار هاي خود با 

تعادل تبدیل گردد بی مناسبت نیست که این قاعده دیر پا به یک ضرورت محتوم و یک نیاز ذهنی  .این قاعده دیر پاست
  ). 1384(خاتمی، و آنگاه ذهن انسان در قضاوت هر رفتار و هر امر بصري ابتدا در جست و جوي تعادل براید

این نیاز ذهنی که در بسیاري از موارد به شکل ناخود آگاه در قضاوت هاي آن حضور می یابد به علت فرایند کامالً ذهنی 
... این که بدیهی و ،.این بخش از تاثیرات نا پیداي ناشی از وزن ماده ،می یابد آن شکلی از ویژگی هاي کیفیتی را نیز

ذهن در جهت قضاوت در این راستا در جست و جوي معیار  ،از قدرت تاثیر باالیی برخوردار است ،ساده به نظر می رسد
محوري است در جهت  در ابتدا خط قائم را جست و جو کند که خود ،هاي سنجش مناسب ارزیابی تعادل می باشد

و براي تکمیل راستا خط افق را که عمود بر خط قائم بوده و راستایی است که آب ها حالت تعادل  1جاذبه یا وزن ماده
با این دو معیار که راستاهاي تعادل فیزیکی  ،.. محیط کره زمین.قرار می گیرند یا در یک تعبی دیگر این خط دایره ایست

.. حکم آن رفتار سکون و حرکت خود را در همه .انسان محیط مصنوع خود شهرها و ساختمان ها را نیز شکل می دهد
  ). 1384(خاتمی، ... تعریف و تنظیم می نماید.لحظه هاي

                                                             
  مسیري که سیب معروف نیوتون سقوط کرد -1
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یک نیاز دائمی ذهنی رفتاري که  تعامل با اینیک پدیده و نیاز ذهنی در طول قرن هاي متمادي شکل پذیرفته است لذا 
تبدیل گردیده که در اشکال تعادل ایستا و تعادل پویا و در تظاهر بیرونی آن به شکل تقارن و تبدیل گردیده است که همه 

یه مورد .... به عنوان مبانی اول.این پدیده ها از اصول ضروري و تعامل انسان و ماده بوده و در همه امور زندگی از جمله
اول در شکل  .این پدیده و نیاز رفتاري در دو شکل متفاوت در تاریخ فرهنگی انسان ظهور است ،استفاده قرار گرفته است

.......ها همه .یافتن علوم تعادل و ایستایی و به کارگیري آن در استقرار صحیحماهنگی و همراهی در مسیر شکل گیر ه
... انسان و وزن ماده در شکل دیگري که ناشی از این قدرت دائمی و .العمل وو نحوه دیگر عکس  ،محیط مصنوع انسان

تحمیل قواعد آن بر انسان بازتاب یافته و در جست جوي دائمی راه مقابله با آن بر آمده و در تالش براي یافتن گریز 
ر دائمی به خالصی از جاذبه این جست و جوي گریز گاه و عکس العمل ناخودآگاه و تفک ،... دائمی است.گاهایی از این

مسبب شکل و بسیاري از رویاها و  ،لیکن قبل از محقق شدن واقعی پرواز ... گردیده است.منجربه کشف امکانات و ابزار
..... معارف و فرهنگ انسانی خود از جایگاهی ویژه برخوردادر است و این .استوره هاي مرتبط با پرواز بوده است که در

نیرو و جاذبه بر ماده حاصل گردیده که تا پنهان ترین الیه هاي ذهنی و روحی  –ثقل  –بعد پنهان وزن ناشی از تاثیرات 
را به راستاي بعد دیگري از امکانات  تداوم آزادي فراغت از ثقل و تقید وزن ماده انسان .روانی انسان موثر گردیده است

به کمک تعالی یافتن روح و عروج آزادي از ثقل به کمک ..... و آن خالصی یافتن از این ثقل .ذهنی و روحی انسان
این ذهنیت به کمک بارور ها و ادیان و عرفان که تحقق آن را توضیح و تحسین  .ازادي ناشی از عروج روحانی بوده است

.. به شدت شخصی و اشخاصی است فقط در توان .لیکن این بعد غیر قابل سنجش .شکل پذیرفته است ،می نمایند
  .ی خاص و... این وادي می باشد و دخول در حیطه کیفیات گردیده و در محدوده حیطه شهود قرار می گیرداشخاص

این گونه مسیري که از بازتاب هاي وزن که خود پدیده اي کمیتی بوده از ابعاد ظاهري ماده آغاز گردیده به تدریج تا 
  ). 1384(خاتمی، ... پنهان و ابعاد شهودي تسري یافته است.عمق ذهنیت و کیفیت

  ارتباط با المسه روح ماده و   2- 3-4
حس المسه به طور عام و در استنباط عموم به بخشی از پوست و اعصاب مرتبط با آن اطالق می گردد و در لمس اشیاء و 

پوست  ،مایدمواد به طور مداوم فعال بوده و از این طریق بخشی از ارتباط انسان با محیط و مواد متشکله آن را امین می ن
  .سراسر بدن خصوصاً محدوده کف دست و پا مصداق بارز این احساس است
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تحقیق و تبیین می نمایند بخشی از تعیین این فضا  1طبق نظر محققین رفتاري و آن گروه که امر مربوط به فضاي شخصی
بعد صحبت از یک فضاي المسه اي   را در ارتباط با و بازتابش حرارت بدن بین دو انسان می دانند به طوري که در تبیین

  ). 1376هال ، (تی بسیار مورد تاکید قرار می گیرد

طبق نظریات اشاره شده این تبادل حرارت بین دو انسان می تواند بین انسان و ماده نیز نقش مهمی ایفا نماید و در ادراك 
عوامل را ناخودآگاه تجربه  انسان ها شایدبیشتر  ،خوش آیندي و یا ناخوش آیندي از محیط به طور جدي موثر واقع شود

 .جمله اند ... عامل را به خوبی احساس نموده و با وضوح در می یابند نابینایان از.لیکن بعضی از روي ضرورت 2کرده اند
در یک تحقیق که از نابینایان به عمل آمده مشخص گردیده که آن ها حساسیت بیشتري را نسبت به اشخاص عادي در 

روانکاو و دکتر  3در طی یک سري مصاحبه اي که توسط دکتر وارن برادي ،اد محیط از خود نشان می دهندتماس مو
ادوارد تی هال انجام شده بینایان به تغییر مسیر هوایی که در اطراف پنجره براي آنها محسوس است اشاره کرده اند و از 

مصرف شده در آن به علت موثر بودن در این فرایند. آن  این امکانات و موقعیت پنجره ها در ادراك فضا همچنین مواد
 ،ها از اهمیت وافري برخوردار بوده است چرا که به آن ها کمک نماید که جایگاه خود را در درون اتاق مشخص نمایند

آن ها حرکتی این اشخاص نیز تغییر نوع مواد به علت تغییر در جریان و حرارت محیط ناشی از تغییر ماده به  در طول
در این مصاحبه مشخص شد یک دیوار آجري در طول  ،کمک می نماید که مقیاس و مسیر حرکت را مشخص می نماید

به نظر می رسد که  ،مسیر در یک خیابان به علت انعکاس. متفاوت عالمت مهمی در مسیر یابی حرکت آن ها بوده است
.... هوا می تواند براي همه انسان ها در ادراك محیط ...حساس بودن به حرارت و برودت یا ادراك بازتاب حرارت و

  ..... به آن توجه می نمایند لیکن این امر در تاثیر ماده و فضاي بسته شده از آن به هر حال موثر می افتد.موثر باشد لیکن

  ترکیب ادراکی با المسه و بیناییروح ماده و   3- 3-4
رسال و دریافت می گردد نخستین مرحله ناشی از بافت و رویه ظاهري ماده ..... یافتگی اطالعات اولیه که از سطح ماده ا

بخش مهمی از این اطالعات عموماً و ابتداً از طریق بینایی  ،.. بسیاري از اطالعات را فراهم می نماید.است که زمینه ساز
.. خواهد افتاد به .تعبیر اطالعات.. اطالعات که از سوي بیننده که در جهت تبیین و .لیکن در بخشی از ،دریافت می گردد

.... تصاویر و اطالعات قبلی صرفاً از بینایی شکل نخواهد گرفت در .اسکیماهاي ذهنی قبلی از بافت بازگشت می نماید
  ). 1384(خاتمی، فرایند ثبت اطالعات قبلی المسه و بینایی تواماً دخالت می نمایند

                                                             
1. Personal Space 

شاید در تجربه شخصی انسان ها و قضاوتی در مورد یک فضا اینگونه که بعضی فضاها مانوس و گرم و بعضی سرد تلقی می گردد به محدود  .2
  .این اطالعات مربوط گردد

3. Dr. Warren Brody 
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بیشتري برخوردار هرچند که نور و زاویه تابش آن بر ماده و رنگ نیز در خصوص بافت نقش المسه از اولویت و اهمیت 
 ،.... آن با المسه شکل می گیرد....... بافت کمک موثري می نمایند که این دو مورد از همراهی بینایی.در توضیح و

بیننده و اندازه و ... بخش مهمی از شناسایی ماده خصوصاً در مورد تخمین فاصله از .بسیاري از صاحب نظران ادراك و
قابل اشاره است که همیشه به تنهایی  1.. ماده را مرتبط با اطالعات بافت می دانند.بعد ماده و حتی بخشی از تخمین ثقل و

.. .مورد قضاوت قرار نمی گیرد بلکه همیشه ماده در مجموعه بافت محیط قرار دارد که تفاوت هاي این بافت ها و مقیاس
شناسایی و ادراك توسط المسه بسیاري  ،.... بعضی محققین.به .خصه هاي ماده موثر واقع می گردنددر تعبیر و توضیح مش

تداوم این ارسال و دریافت  .2.. بینایی اتفاق می افتد و مثالً زبري بافت در سر انگشتان از دیدن آنست.واقعی تر از
افت شده درباره فاصله و بعد و وزن که از اولین اطالعات در همین سطح متوقف نمی ماند بلکه به دنبال اطالعات دری

شکنندگی و همچنین قضاوت درباره پایداري و  –سختی  –بخشی از اطالعات جنسیت  ،ویژگی هاي کمی ماده است
استواري آن مورد ادراك و سنجش قرار می گیرد که این ویژگی ها از ابعاد ناپیداي کمیتی ماده و از مشخصه هاي ابعاد 

  .ده ماده محسوب می گرددمغفول مان

در این فرایند جریان خروج اطالعات تصور مفید بودن ماده براي انسان نیز می تواند بسیاري از قضاوت ها و نتیجه گیري 
تعداد  .سنگین تر نیز ارزیابی می گردد ،و به طور مثال مواد مفیدتر 3ها را تغییر داده و فرایند متفاوتی را سازماندهی نماید

ز معماران از ارتباط بین المسه و بینایی به نحوه مطلوب سود برده اند و از این بعد از ابعاد پنهان ماده و اطالعات اندکی ا
فرانک لویدرایت از این معدود افراد است که از بافت ماده به عنوان یک  ،مربوط به آن را در فضا به کار گرفته اند

یري مواد عریان در داخل فضا و ترکیب مناسب آن ها بسیار موفق بوده محرك ققوي در تبیین ماده در فضا و به کار گ
است و این اتفاقی نبوده چرا که او از معدود معمارانی است که در مورد توجه به ماده و امکانات نهفته در آن و توجه به 

ور و ژاپن به طور اخص همچنین معماران سنتی شرق خصوصاً شرق د 4کیفیت آن ها نیز مقاالتی را به چاپ رسانده است
در باغسازي از این تنوع بافت ماده و ترکیب آن ها از دانش و درایت باالیی برخوردار بوده اند و ابعادي را از توانمندي 

  .ترکیب و کیفیت مواد در معرض ادراك قرار می دهند که کامال مخصوص به این دیدگاه است

                                                             
که این در جریان ارتباطی ما با مواد هر او اظهار می دارد  :) روانشناس بینایی را با المسه مرتبط می داندJames Gibsonجیمز ( –گیبسون  -1

  ) 91دو حس به طور جدي تقویت می گردد (بعد پنهان ص 
  .وي جهان ادراکی المسه بسیار مساعدتر و در دسترس تر می داند – 92ص  –) بعد پنهان Michael – Balintمایکل ( –پالنیت  -2
ند که کودکان جعبه هاي حاوي شکالت را از جعبه هاي مشابه که حاوي ) و همکاران نشان دادBernدر یک بررسی آماري آقاي برن ( -1

  .ماده دیگري است سنگین تر ارزیابی نموده اند
  ترجمه فرزانه طاهري  Architecctural – Record –سنگ  –معانی مصالح  –فرانک لوید  –رایت  -2

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  رایحه  وروح ماده   4- 3-4
محققین علم شیمی رایحه متصاعد شده از هر ماده مختص همان ماده است چرا که ترکیبات خاص بر اساس تحقیقات 

ملوکولی مواد و تعامل این ترکیب با مشخصه هاي هوا و رطوبت و سایر عوامل محیط اطراف موجب شکل گیري 
ریق گیرنده هاي شامه دریافت و فرایندي از فعل و انفعاالت شیمیایی را فراهم می کند که اجزاء متصاعد شده از آن از ط

 –چوب ها  –گیاهان مختلف  –آب  –موادي چون خاك  ،سپس توسط سلول هاي مغز تحلیل و شناسایی می گردد
الیاف گیاهی و صنعتی و مواد شیمیایی همگی از بوهاي خاص برخوردارند طبق شواهد کتب فیزیولوژي پزشکی حس 

ن و پیچیده ترین قسمت هاي رشد یافته مغز تشکیل شده و همچنین امکانات شامه و مکانیسم ادراك بوها از قدیمی تری
شاید به همین دلیل هر رایحه پس از سال  .1تشخیص و شناسایی آن به مراتب تکامل یافته تر از سایر حواس دیگر است

در تحقیقات مربوط  .2ددهاي طوالنی میتواند شناسایی شده و به تداعی بسیاري از معانی و خاطرات مرتبط با آن منجر گر
به علوم رفتاري نیز بخش مهمی از محدوده و ویژگی هاي حریم هاي شخصی در تعامل بین انسان ها را را ناشی از این 

صمیمانه تر  ،حس به شمار می آورند به همین دلیل به کار گیري عطر ها و مواد خوش بو کننده از قدیم براي مراوده
  .دیده استانسان ها مرسوم و متداول گر

بنابراین تعامل و مراوده بین انسان و مواد محیط و فضا می توان به میزان مهمی تهت تاثیر تعامل انسان و بوي ماده قرار 
در تحقیق از نابینایان نقش بوي موادي که در فضا به کار گرفته شده در تشخیص فضا و تعیین مسیر عبود و حتی  .گیرد

بین انسان هاي عادي بوي یک فضاي خاص به طور مثال یک  .3کرده است شناسایی موقعیت در یک فضا کمک
زیرزمین قدیمی و یا یک گیاه معطر یا یک حیاط قدیمی آپ پاشی شده بال فاصله فاصله بین سال ها را طی کرده و 

  .خاطراتی مبهم در دور را زنده می کند

کته در ادبیات و شعر خصوصاً نقش بسیار موثري یافته در فرهنگ سنتی به این حس مهم اقبال خاصی وجود داشته و این ن
یاد آوري و ترسیم تداعی یک فضاي خاص از طریق یادآوري احساس بویایی مربوط و یا مرتبط کردن یک  ،است

اصطالحات معروفی  .مطلب به یک الگوي ذهنی کهن توسط یادآوري یک بوي خاص بسیار معمول و موثر بوده است
بوي پیراهن یوسف و یا انواع رایحه هاي گل ها چون  –بوي زلف یار  –نافه آهو  –بوي مشک ختن  –چون بوي باد صبا 

                                                             
در این کتاب اشاره شده که تعداد ژن هایی که بوهاي  – 1007-1015ص  2فیزیولوژي پزشکی جلد  –جان  –هال  –آرتور  –کایتون  -1

متعدد را شناسایی می کند ممکن است تا هزار مورد بالغ شود حال اینکه بینایی فقط بر اساس احساس سه رنگ بنا شده و بقیه رنگ ها از 
  .مورد اشاره این است که میزان خطاي این احاس بسیار کمتر از سایر حواس می باشدترکیب این سه ایجاد و تشخیص داده می شود لذا نتیجه 

در بسیاري از حیوانات این حس اصلی ترین و مهم ترین عامل تشخیص و شناسایی آنهاست و در بسیاري از ادوار گذشته انسان ها نیز به  -2
  .طور وسیع تري از این حس استفاده کرده اند

  61-78ص  –بعد پنهان  –د ادوار –تی هال  -3
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... به گونه اي مورد استفاده قرار می گیرند که از یک اشاره فضایی خاص مورد نظر به گوینده ترسیم .سوسن و یاسمن و
حافظ در بین شعراي معروف و به کارگیري و پرداختن به این معقوله و به کارگیري رمز پردازي هایی آن  .می گردد

   .1بیشترین بهره را برده است

  حس شنوایی وروح ماده   5- 3-4
ماده بر اساس نوع تبلور و انتظام ملکول هاي آنها ساختاري را می سازد می تواند در اثر تماس یک عامل خارجی چون 

....... تاثیر در جابه جایی و .ربه یا سایش صوت خاصی تولید کند که به همان ماده خاص مربوط می گردد و ادراك آنض
و در این محدوده  2.... عالیم الکتریکی خاص به مغز درك می گردد.ارتعاش هوا از طریق گوش و مکانیزم جذب و

دلنشین  –سبک  –تدابیر مختلفی چون صداي خوش آیند تناسب شدت و ضعف یا قدرت و مالیمت صدا انسان آن را با 
گوش خراش و.... مورد ارزیابی  –نا هنجار  –ناخوش آیند  –شیرین و مالیم و با تعابیر دیگري چون صداي سنگین  –

در فضاي صداي موسیقی و انعکاس آن و سایر  ،راه رفتن –قرار می گیرد در معماري از طریق انعکاس صحبت و مکالمه 
اصوات دیگر نوع ماده در تنظیم فضا دخالت می کند و به همین ضرورت در معماري علمی به عنوان آکوستیک مورد 

در موسیقی که با ساز هاي مختلف سر و کار می یابد جنس ماده آالت موسیقی منجر به  .توجه جدي قرار گرفته است
این مطلب در مواد مختلف آنقدر دقیق و جدي است که حتی انواع چوب ها حاصل از  ،می گرددتولید صدایی خاص 

انواع درخت ها صداهاي کامال متفاوتی ایجاد می نمایند و البته در تغییر مواد از چوب به فلز یا پوست حیوانات حتماً 
  .ل فضا ها تاثیر گذار خواهد بودتفاوت هایی وجود خواهد داشت همین تفاوت ها در مصرف انواع مواد در داخ

الزم به ذکر است که  .تشخیص این بعد از امکانات ماده از نکاتی است که در معماري کمتر مورد توجه قرار گرفته است
نه تنها صداي ایجاد شده از ماده اي خاص در یک فضا حالت خاصی را ایجاد می کند (فضاي مساجد و عبادتگاه ها) 

تلفظ می کنیم و کلماتی که از گونه اي از آواها می سازیم در ذهن انتظار معنایی خاص را مراد  بلکه اصوات خاصی را
 –پرستو  –پرواز  –پنبه  –می کنیم به طور مثال آواهایی که تلفظ آسانی دارند بر موادي خاص تعلق یافته اند چون پر 

مراه است و در مقابل به کار گیري آواهاي پریدن و پروانه که اشتراك حرف (پ) با سبکی و لطافت و کمی ثغل ه
قداره) انتظار ذهنی و تاثیرات معانی  –خروش  –میخ  –خراش  –خنجر  –چاقو  –دیگري در اسامی ذیل چون (سیخ 

دقت در انتخاب ماده و طبعات بعد پنهان ناشی از  ،پنهان بین صداي تلفظ شده و نوع ماده و کاربري آن برقرار نموده است
 .کاس یافته از آن از مواردي است که در توجه به ماده مغفول مانده استصداي انع

                                                             
  135-139ماجراي پایان ناپذیر حافظ ص  –دکتر اسالمی ندوشن  -1
  985-1001جلد دوم ص  –فیزیولوژي پزشکی  –جان  –هال  –آرتور  –کایتون  -2
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  و آغشتگی به نور روح ماده   6- 3-4
نور محسوس به ظاهر امر ساده و بدیهی می  ،نور براي رویت همه پدیده ها در جهان محسوس از ضروریات اولیه است

به گونه اي که براي تبیین همه رفتار ها  1نماید لیکن در عین حال از رمزآمیزترین پدیده هاي فیزیکی محسوب می گردد
این امر دلیل نا مشخص ماندن بخشی از ابعاد کمی  ،و تعیینات آن هنوز قواعد علمی کامل و یکسانی ارائه نگردیده است

پیچیدگی  ،سه نکته اساسی و غامض در این مسیر وجود دارد ترکیب رمز و راز هاي نور .یفی آن را فراهم نموده استو ک
.... وجود دارد و خود توسط نور اشباع می .هاي فیزیولوژي چشم به عنوان عضو رویت و حضور فضایی که بین سوژه و

  .... قرار داده است.ه که راز هاي ناگشوده بسیاري را فرارويمجموعه ترکیبی از عوامل پیچیده را به وجود آورد ،گردد

گیبسون و محققین همکار او به تفاوت هاي مهمی  ،...تحقیقات متاخر شاید براي اولین بار در حیطه مطالعات روانشناسان
موثر در ادراك  برگ 13.... عادي ماده با واقعیت محیط نورانی اشاره داشته و طی یک کار تحقیقاتی حداقل .از ادراك

ماده ارائه نموده که با وصیت رویت توسط یک چشم یا دو چشم و ویژگی هاي ماده و وصیت هاي فضاي بین این دو 
.... آن موجب .مجموعه این اغلب در یک رویت عادي کمتر مورد توجه و دقت قرار می گیرد .2عامل ارتباط می یابد

.. است که در دوران رنسانس معدودي از نقاشان از جمله رئونالدو .قابل .پنهان ماندن بخشی از ابعاد ماده خواهد بود
داوینچی به نظر می رسد که از تعدادي از عوامل اشاره شده توسط تحقیقات گیبسون آگاهی داشته و آن را به کار گرفته 

از جمله  ،ن توجه کرده اند.. مختلف هنري عموماً نقاشان به اهمیت ارتباط نور و ماده ارج گذارده و به آ.است در بین
... و تمرکز نورهاي مشخص و خاص و .است که در همه آثار او بر اهمیت زوایاي تابش 3..... نقاش هلندي.مهمترین ایشان

ظاهراً وي از تمایز بین میدان بینایی و  4تاکید گردیده و در این بیان هدفمندي را از تاثیر چهره یا ماده اي خاص مراد کرده
  .اري و تفاوت دید فووا و دید نقطه ماکوال آگاه بوده و از آن بهره برده استجهان دید

سیونیست ها در این باره به مطالبات و تجربیات  ،با بعد در تداوم این توجه نقاشان به مطلب نور و تاثیرات متقابل آن ها
اولین بار نقاشی از این  .با نور بوده است.. این تالش راه جدي را در نگاه به ماده از زاویه همراهی .مفصل پرداختند که
) از یک نماي ثابت و در دو نور متفاوت Rouen... از کلیساي جامع روئن (.) با ارائه دوMonetسبک به نام مونه (

                                                             
  16-30مبانی فیزیک نوین ص  –رابرت  –وسلز  –ریچارد  –وایدتر  -1
ص  –بعد پنهان  –منوچهر طیبان  –و تی هال ادوارد  James Gibson Perecption of the visual world p 20-32 –جیمز  –گیبسون  -1

263-259  
2- Rambrant  1تا  17ص  
(نقاط ماکوال و فووا دو نقطه مهم در روي شبکیه چشم است که هر یک داراي ویژگی هاي  – 2جلد  978ص  –فیزیولوژي پزشکی  -3

عبور اعصاب بینایی به مغز است لیکن فاقد سلول هاي حساس به نور می باشد ولی نقطه فووا بیشترین سلول هاي خاصی است نقطه ماکوال مرکز 
  .بینایی را به طور متمرکز بر روي شبکیه دارد که دقیق ترین ادراك بینایی را حاصل می کند
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.... معاصر وي پیگیري گردید و مکتب امپرسیونیسم در این .مبحثی اساسی را در این زمینه مفتوح نمود که توسط سایر
.. سورالیست ها و اکسپر سیونیست و تجرد گراها .تئوري شناخته و معروف گردید و سپس توسط مکاتب بعدي حیطه این

.... از بازتاب نور از ماده با ویژگی .ایشان به این نکته توجه نمودند که نور محیطی و تشعشع ،.. گردید.هر یک به نوعی
ذف یا تغییر و مغفول ماندن بسیاري از ابعاد کمی و کیفی عدم توجه آن موجب ح ،هاي نور فیزیکی بسیار متفاوت است

لیکن این مورد به جز در حیطه نقاشی در سایر حیطه هاي هنري از جمله معماري کمتر مورد  .1ماده را فراهم نموده است
بنیاد قواعد ناقص و نا توجه قرار گرفته و همچنانا این بخش ها بنیان تاثیر و تاثر محیط و ماده و فضا را در تعامل با نور بر 

توجه به این معنی می تواند مبحث ماده و ادراك آن را کامال تحت اثرات نور محیط و  .2مطمئن فیزیکی قرار داده اند
در این حیطه مکاتب تصویر گري ذکر شده در جهت ادراك  .با پدیده ها و عوامل تازه اي مواجه نماید ،ابعاد پنهان آن

میت لبه ها و کناره هاي آن تئوري هاي خاصی را در به کار گیري رنگ ابداع نمود و به تجربه آن و اه ،ذات اشیاء و مواد
نقاشی هاي موندریان و  .پرداخت و در این راستا خصوصاً به اهمیت لبه هاي مواد و اشیاء و خطوط کناري توجه نمودند

تحقیق  ،یان تازه اي از ماده و محیط را ارائه نمودندکلی با انتزاع سطوح و رنگ ها و تاکید بر اهمیت خطوط کناره ماده ب
معنی تازه اي  ،در مورد این نکات می تواند نکات تازه اي از حضور ماده در فضا مطرح نموده و به ماده همراه شده با نور

هاي خاص بیان در این راستا نقاشی هاي مینیاتور با نور پردازي متفاوت و بدون سایه خود و به کار گیري رنگ  .3ببخشد
معنوي خاصی را پی گرفته اند که خود جاي کنکاش بسیاري را فرا روي معمار ایرانی در رابطه بین نور و ماده قرار می 

  .4دهد

  ناشی از تعامل نور و رنگ و ماده  روح ماده   7- 3-4
طبق آنچه که در فیزیک اشاره شده رنگ ها طیف هاي مختلف نور هستند که به تناسب  ،رنگ خود از تبعات نور است

به هر رنگ به شبکه جشم می رسند و توسط سلول هاي حساس به سه رنگ پایه دریافت شده و فرایند شناسایی در مغز 
                                                             

الص خصوصا به سه رنگ قرمز و آبی و سبز پی برده و شاگال به اهمیت رنگ هاي خ –هیرو  –تعدادي از نقاشان معاصر چون کاندیسکی  -1
سزان بر اهمیت نوري که درون  –ماتیس  –هر چقدر قبل از آنان امپرسیونیست ها و نقاشانی چون دگا  .در نقاشی هاي خود از آن بهره برده اند

وده اند و در این حالت به لبه هاي اشیاء و مواد تاکید ماده بازتاب می نماید اشاره کرده و رنگ هاي تند وخالص را نمودي از این تاثیر تلقی نم
  .جدي داشته اند چرا که لبه هاي اشیا و مواد در رویت از اهمیت ویژه اي برخوردار می گردند

  .تئوري هایی موجی و ذره اي نور همچنان در همه کتاب هاي فیزیک مفتوح است و هنوز هیچ مدل قطعی براي آن منظور نگردیده است -2
  19-80ص  –علی اکبر بابایی مهدي صفا  –مبانی فیزیکی نوین  –رابرت  –ریچارد و سلز  –وایدنر  -1-1
  5- 70ص  –محمدرضا مطلوب  –جمیل آریایی  –فیزیک کوانتومی  –استفان  –گاسیورویچ  -1-2
وع استفاده از نور در میزان تجلی نکته قابل توجه تفاوت به کارگیري نور در فضاهاي معماري سنیتی و ساختمان هاي کنونی و توجه به تن -3

بخشیدن به ماده در هر فضا به تناسبشان آن فضا در معماري سنتی و یکدستی مکانیکی به کار گیري نور در ساختمان هاي متاخر قابل توجه و 
  .مطالعه و تحقیق جدي است

  .اه شهید بهشتیبخش دکتري دانشکده معماري دانشگ –مقاله نور و تمهیدات  –محمد جعفر  –خاتمی  -4
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دارد که تئوري هاي علمی کامل می گردد لیکن این فرایند همسان ادراك نور و تبیین نور بخش هاي نا مشخص فراوان 
(به طور مثال تشخیص هزاران نوع رنگ و ثبوت و تداوم شناخت آن در نور هاي مختلف  .1آن هنوز کامل نگردیده است

و مهم تر از همه شناسایی رنگ سیاه که طبق تئوري هیچ شعاع نوري را از خود ساطع نمی کند تا شبکیه آن دریافت کند 
به  .گر رنگ هاي ادراك و شناسایی می گردد و نقش موثري نیز در فرایند ادراك دارد)لیکن این رنگ نیز همراه دی

احساس  –سبکی و یا سنگینی مواد  ،عالوه اثرات جانبی رنگ ها در کنه ضمیر ما و مفاهیمی چون تیرگی و شفافیت مواد
ایی از اموري هستند که نیاز به گرمی و سردي از ماده و یا حتی کوچک یا بزرگ نمایاندن ماده و شئی به کمک رنگ ه

   .تحقق و تعمق افزون تري دارد و این موارد پدیده هایی است که از دیرباز مورد توجه انسان ها بوده است

به ذهنیت هاي فارغ از قواعد  ،به همین دلیل بسیاري از صاحب نظران در توضیح رنگ هاي و تبیین اثرات این پدیده
  .ده اندفیزیکی آن تاکید بیشتري نمو

  .در مورد نور اشاره کرده است ERANOS(2کربن در مجموعه مقاالت (

(دنیاي رنگ و نور قبل از اینکه به تحقیقات علمی متکی شود از قرن ها قبل مکان مهمی را در ذهن انسان اشغال کرده 
 ،ت رنگ اورشلیم آسمانیاز معابد مصر باستان تا هف ،است و اثرات آن در باورها و فرهنگ هر قوم قابل ردیابی است

جواهرات صندوق عهد در سنت یهود و رنگ لباس رهبران دینی  یهود چهار رنگ پایه در یونان باستان و روم قدیم که به 
همراه چهار عنصر خاك و آب و آتش و هوا و چهار جهت و چهار فصل تعریف گردیده و سایر چهارگانه هاي دیگر از 

ها در جهان که این چهارگانه ها تا به امروز در باور ها حضور دارد و انعکاس آن در جمله چهار دوران زندگی انسان 
  .چهار رنگ لباس اسقف هاي مسیحیت همچنان حضوري مداوم را اشاره می نماید

رنگ سبز و سیساه خود نمودار ارزش هاي خاصی گردیدند و در عرفان  .در اسالم نیز رنگ ها جایگاه خاصی یافتند
طبق اشاره اهل نظر چنین باور هاي فوق تاریخی در تشکیل الگوهاي  .3حل سلوك با رنگ ها مرتبط گردیدنداسالمی مرا

ذهنی خاص از رنگ و ماده ابعاد خاصی را مطرح می نماید که عدم توجه به آن وجوه بسیاري از ابعاد ماده را مغفول باقی 
  .گذارده است

                                                             
  945-908ص  3فیزیولوژي پزشکی جلد  –هال جان  –آرتور  –گاتون  -1
2- ERANOS  مجموعه مقاالتی است که از سمینار هایی به همین نام و فواصلی خاص در سوئیس از تجمع صاحب نظران برجسته تشکیل

  .می شود
  294- 298سپید و الی آخر ص  –زرد  –سرخ  –ارزق  –مرصاد العباد  –نجم الدین  –دایه  -1
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  و حیطه شهود  روح ماده   3-5
   . پنهان ماده که در حیطه کیفیات قرار دارند تامل در ابعاد

   : دانش و حکمت سنتی و باور هاي دینی سرزمین ما عموماً بر این نکته تاکید می نمایند که 

  .اوالً همه پدیده هاي جهان از جمله ماده داراي باطن و ظاهر هستند

  .راء کفایت الزم را نداردثانیاً تاویل این ابعاد با تکیه بر امور حسی و استفاده از روش استق

  ..... جهت تقرب به نکات فوق سوال هاي زیر قابل طرح می باشد

 .آیا توانایی هاي ادراکی حواس پنج گانه انسان به طور کامل قابل اعتماد است  -1

 آیا ابعاد پنهان ماده و جهان متشکل از آن در محدوده حواس ظاهري و علوم وابسته به آن قرار می گیرد. -2

امکانات دیگري براي وسعت بخشیدن به توانایی هاي انسان در جهت ادراك امور کیفی و پنهان ماده قابل آیا  -3
  .اشاره است

  گانهادراك حواس پنج  1- 3-5
طبق آنچه که از کتاب هاي فیزیولوژي بدست می آید توانمندي حواس انسان در مقایسه با حواس بعضی از حیوانات از 

برخوردار نیست به طور مثال قدرت بینایی انسان در مقابل بسیاري از پرندگان شکاري از برد کمی قدرت و توانایی باالیی 
همین  ،برخوردار است و یا توان بویایی انسان نسبت به بسیاري از حیوانات و حتی بعضی از حشرات توان محدودي دارد

  .گونه است توان و قدرت عضالنی و سایر حواس دیگر

  حواس ظاهري  روح ماده و  2- 3-5
در مورد توان و ضعف هاي حواس انسان افراد سرشناس بسیاري در حیطه روانشناسی ادراك و علوم رفتاري در کتاب 

کورن و گیرگوس ضمن تحقیق  –گیبسون  –هاي متعدد به تحلیل نقاط قوت و ضعف آن پرداخته اند از جمله آرنهایم 
قابل ذکر است که در این تحقیقات حداقل  ،در مورد توانایی هاي حواس به طور مفصل به خطاهاي حواس اشاره کردند

خطاي بینایی اشاره گردیده و براي حواس دیگر نیز احتماالً به همین تعداد میزان انواع خطاها  1000تا  500به محدوده 
بنابراین با بررسی ضعف ها و خطاهاي فراوان منتسب به حواس بخش مهمی از ادراك ناشی از  .1قابل احصاء می باشد

  .حواس منزلت اعتباري محدود برخوردار است

                                                             
1- COREN 1981 – The Introduction between eye moument and visual illustions   روانشناسی احاس و  –زهرا  –درویزه

  Craig K.D & Coren,s 1975 signal deteetion analysis of social modeling influences    ادراك ص
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نکته دیگري که به محدودیت هاي انسان در این راستا افزوده می گردد امکانات اندك انسان در اشراف به همه جوانب  -
ن به علت وسعت و تنوع آنست لذا حیطه هایی که در مجموع مورد اشراف و محیط زیست خود و مواد متشکله آ

  .شناسایی انسان قرار می گیرد بخشی ناچیز و کوچک از مجموعه مواد متشکله جهان خلقت را در بر می گیرد

ر توان اشاره هاي مختصر فوق اندکی است از فراوان نقد ها و نکته هاي تحقیقی که متاخرین در وداي علوم تجربی ب
حواس وارد دانسته اند و بیش از این نیز در حیطه فلسفه ضعف ها و پی آمد هاي اکتساب شناخت از طریق حواس مورد 

  .اشاره و نقدر واقع گردیده است

لیکن سوابق حکمت سرزمین ما اشاره بر این امر دارند که دانش و آگاهی نسبت به این کاستی ها از سوابق طوالنی 
در این دفتر علی رغم این که اشاره به دیدگاه هاي صاحب نظران متاخر گاهاً مورد اشاره قرار  ،استبرخوردار بوده 

گرفته لیکن مواردي که تقرب به امور کیفی مورد نظر است خصوصاً ابعاد پنهان ماده اشاره به مبانی حکمی و عرفانی 
اوان اهل حکمت و عرفان این سرزمین قوت و فرهنگ این سرزمین مورد توجه اصلی خواهد بود و از میان نظرات فر

ضعف هاي وارد بر توانمندي حواس عموماً از دیدگاه عرفان مولوي پی جویی خواهد گردید (دالیل این انتخاب در 
  .فصل بعد به تفصیل مورد اشاره قرار خواهد گرفت)

   روح مادهادراك امور کیفی و  افزایش  3- 3-5
شاره شده است که حواس میتواند در مواردي مقدمه شناخت را فراهم نماید و تداوم مسیر در معارف سنتی ما بر این امر ا

امام محمد غزالی در  ،شناخت با تکیه بر حواس باطنی و عقلی ادراك وشناخت انسان را به مدارج تکاملی نزدیک نماید
پیوسته از محسوس به سوي معقول راه می  مشکاه االنوار اشاره می کند (عقل که معموال مورد استناد بیشتر مردم می باشد

  .1برد و بر آن است که از تقارن هاي محسوس و ملموس با ماوراي محسوس راهی بگشاید)

لیکن بسیاري از دیگر صاحب نظران کامالً با این نظر موافق نیستند و اشاره می کنند که اتکا بر حواس موانعی را بر راه 
  .انسان فراهم می نماید و خود موجب موانعی تازه بر راه ادراك عقلی و شهودي می گرددحضور سایر توانایی هاي پنهان 

                                                                                                                                                                                              
   46-49معماري ص پویه شناسی  –رودلف  –آرنهایم 
  306-405روانشناسی احساس و ادراك ص  –زهرا  –درویزه 

هر چند وي براي اشخاص عارف راه هاي میان بر از طریق شهود نیز قائل است اشاره  31-35ص  –مشکاه االنوار  –امام محمد  –غزالی  -1
تدریج هایی به این مضمون در نظریه هاي متاخر روانشناسی وجود دارد که دسترسی به نیاز هاي اولیه می تواند سطح نیاز ها را تعالی بخشد و به 

  مازلو)به وجه نیاز هاي روحی و متعالی تر میل کند (

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

89 
 

  : و معماري حس مصالح )(ماده روحنسبت   3-6
معماري و ساختمان به توسط ماده شکل عینی مییابد و آن چه که از مجموعه مواد بازتاب یافته در معرض دید و قضاوت 

هندسه و نمودهاي ناشی از شفافیت و کدورت  ،شکل و فرم ،ز ویژگی هاي مادهانسان واقع می شود برایندي است ا
این  ،،بازتاب رنگ ها و بافت و در نهایت روح زندگی و طراوت که در تک تک مواد تشکیل دهنده فضا سیالن دارد

لذا رابطه  ،مجموعه می تواند مطلوبیت کافی و مناسبی را تأمین کند که یک ساختمان را به سوي عمارت بودن سوق دهد
که از انکشاف این معانی  ،معماري و ابعاد پنهان ماده فراهم شدن تأمین مفاهیم امن و سکنی و سیالن زندگی در آن است

 .یدن منظم به آن و تجلی یافتن آن در فضاي معماري قابل حصول استدر مواد تشکیل دهنده کالبد و خالقیت بخش

  تماده ، روح ماده و معماري در تفکر فتو   3-7
توجه به جزئیات و امور به ظاهر کم اهمیت به موازات  ،از خصوصیت هاي فتوت و نحوه تعامل آن با ماده و صناعت

  .با معارف دینی و قرآنی و مبانی بنیادي فتوت استتوجه به امور بنیادي است و برقراري رابطه همه اجزاء 

در طی این مسیر ضمن تقدیس و تذکار به سود و زیان هر رفتار جزئی نسبت به حرفه و همچنین سود و زیان اخروي آن 
به طوري که همه اجزاء و کل در یک  ،اشاره می گردد و اهمیت هر جزء در تکامل کار مورد تأکید واقع می گردد

  .معنوي قرار گیردراستاي 

ظرافت و ابداع را به همراه داشته باشد تعدادي از توجه ها  ،البته توجه عمیق به هر جزء می تواند پیامدهاي فراوانی از دقت
  .و توجه به اجزا و رفتارهاي حین اجراي کار

الی می تواند در جهت نوعی این میزان توجه به جزئیات به همراه اذکار و آیات و دقت در اتصال اعمال به جنبه هاي متع
ارزش گذاري نحوه تعامل با ماده تلقی شود که آیات الهی است و این توجه و دقت وسیله اي است در جهت فراهم 

 .کردن اعتالي آن در قالب نتیجه اي که حاصل آن فضا و معماري را تولید می کند

  درباره ماده ، روح ماده دیدگاه مکتب فتوت   1- 3-7
گذشت چنین اشاره گردید که رویکرد تعامل با ماده در گذر از باورهاي مختلف از تنوع و فراز و نشیب در سیري که 

این دفتر بنیان نگرش خود  ،لیکن بر این نکته نیز تأکید شد که بزعم دیدگاه هاي متعدد ،هاي فراوان برخوردار بوده است
  .می و عرفان بر آمده از آن قرار داده استبر اساس حکمت اسال ،را از ماده و معماري تجسم یافته از آن

البته در چنین دیدگاهی ماده به عنوان بنیان خلقت و انسان به عنوان بزرگ ترین متعامل با آن از وزن و اهمیت خاصی 
دو وجهی که در شکل گیري صناعت بنیان اصلی را تشکیل داده و تجلی بیرونی آن ها را تحقق می  ،برخوردار است

تفکر فتوت و جوانمردي تعامل دو موجود فوق الذکر را بنا بر ضرورت و بر اساس قواعدي خاص به گرد  ،بخشند
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به گونه اي که همراهی این دو (ماده و انسان) پایه و اصول همه حرفه ها و صناعات و مبنی خلق  ،یکدیگر فرا می خواند
محصول تعامل این دو موجب تعالی هر دو جانب این طبق اصولی که فتوت توصیه و ترسیم نموده  ،همه اشیاء می گردد

یک سوي این فرایند تبدیل ماده به محصولی ارزشمند از صناعات و معماري و سوي دیگر آن  ،طیف را فراهم می نماید
  .انسانی جوانمرد که در مسیر تعالی معنوي گام برداشته است

 .این تعامل دوجانبه در مکتب فتوت هادي راه گردیده اند در تحقیق امر فوق همه توصیه ها و راهکارهایی که در مسیر
انسان و ماده در همه لحظه ها و حرکت ها با  ،چرا که در این دیدگاه ،مشترکاً انسان و ماده را مخاطب قرار داده است

دیده یکدیگر مشابه اند و مشارکت داشته و به نوعی از یک جنس محسوب و سامان یافته از یک بنیاد خلقت فرض گر
هر دو ذیجود و ذي شعور و  ،لذا هر دو نیازمند تزکیه و تطهیر و تعالی ،لیکن هر یک در مرتبه و شأن خاص خود ،اند

این تفکر اشاره اي مداوم نموده است به انسانی ذومراتب و ماده اي ذو  .صاحب ابعاد ظاهر و پنهان محسوب گردیده اند
و از سویی دیگر انسانی که ذاتاًبین ماده و  1.ب شئون ظاهر و پنهان استمراتب، ماده اي که همانند سایر خالیق صاح

بین ظاهر و پنهان در رفت و آمد است همچنین است ماده لیکن با مرتبه اي فروتر و از قضا محصول  ،بین دین و دنیا ،معنی
تعامل این دو یعنی انسانی با این خصوصیت و ماده اي این چنین در تجلی صناعات و خصوصاً معماري محصولی ذو 

ترکیبی از همین خشت و گل و آهن و معماري حاصل شده از این تعامل یک وجه آن  ،مراتب مورد انتظار خواهد بود
اتصال  ،ثقل و سنگینی و وجه دیگر آن نور و سیالن رمزها و سیر صعودي ابعاد پنهان تبلور یافته در فضاي معماري است

این دو بخش و همراه دیدن آن هنري است که این مکتب تالش دارد به کمک رهنمود هاي پیران معرفت این مکتب به 
بر سر آن است که به ماده و انسان صناعت پیشه کمک کند که از طریق آزاد کردن خود از ثقل  فتوت ،آن نائل شود

طبیعت و اشیاء را کشف نموده و مناسب ارین وجه آن را به کار  ،توانایی کشف کیفیت ها و ظرائف پنهان ماده ،مادیت
ن طیف ناچار به عبور از موانع بسیاري می البته در جهت کشف و نائل شدن به این مراتب و فضائل هر دو وجه ای ،گیرد

. در این مسیر با توجه به شأن وجودي فراتر انسان نسبت به ماده وظائف و مسئولیت هاي انسان نسبت به ماده و 2باشند 
ده تا آمادگی دریافت راز و نفوذ به بعد پنهان ما ،همچنین شرایط تهذیب و تطهیر انسان نیز مقدم بر ماده قرار گرفته است

                                                             
گئون در  .به طوري که هر صاحب نظري با تعمق کافی به آن اذعان می نماید ،فراگیري این تفکر در حکمت اسالمی عمقی چشمگیر دارد .1

 سیطره کمیت مضمونی چنین اشاره نموده است ( در عالم جسمانی هیچ چیز نمی تواند باشد که هستی آن در نهایت امر بر عناصر لطیف و باالتر
و از اینجا این نتیجه بدست  ،آن بر اصلی که می توان آن را روحانی نامید و بدون آن هیچ ظهوري در مرتبه که باشد ممکن نیست مبتنی نباشداز 

  )207-208سیطره کمیت ص  –گئون  –می آید که اشیاء بیجان واقعاً ممکن نیست که وجود داشته باشد 
وي که یکی از پیروان معروف مکتب فقوت در معماري است اشاره  –قاسم غنی  –ح قزوینی دیوان به تصحی –شمس الدین محمد  –حافظ  .2

  آخر بسوخت جانم در کسب این فضائل) –اي به این مضمون دارد (تحصیل عشق رندي آسان نمود اول 
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مکتوم داشتن آن از غیر اهل جزء شرایط اصلی فتوت  1را بیابد و البته پس از ادراك این معنی و کشف خبر و راز پنهان،
  2.بوده و بخشی از تعلیمات اساسی مکتب فتوت قرا داشته است

هم راز و ابعاد پنهان از دیگر ویژگی هاي منحصر به فرد مکتب فتوت در نگاه به ماده این نکته است که ابزار دسترسی به ف
ماده و صناعات شکل گرفته از آن ضمن انجام فرایند عادي و امور روزمره زندگی و ضمن خلق صناعت محقق می 

با اتصال به  ،سازماندهی این مراتب به گونه اي است که همه رفتارها و وظایف جزئی و کلی امور تعامل با ماده ،گردد
از این طریق ضمن سازماندهی امور  ،سوي حکمت ها و معارف اسالمی انجام می گرددباورها و آیات قرآنی و در سیر به 

معیشتی و عادي افراد حرفه و صناعت هر فرد به تناسب استعداد تعالی ذهنی و روحی از معانی باطنی و عرفانی مکتب 
  .فتوت بهره مند می گردند

از زندگی و تعامل با ماده بر اساس کمینه هاست و  بر این اساس مفهومی علمی و اجتماعی شکل گرفته است که ناشی
و به موازات آن محترم و ارزشمند شمردن تمامی موادي که به ظاهر کم  ،قناعت تبلور واقعی و تحسین شده آن است

این امر در صناعت فصل خاصی از تولید و مصرف را مطرح نموده و گسترش داده که تبعات مفید  ،ارزش جلوه می کنند
تنها در تعامل و سالمت رفتار جامعه مفید واقع گردیده بلکه در دیدگاه انسان نسبت به محیط و نگرش وي به آن نه 

طبیعت نیز تأثیر گذارده و این روابط را در حد مطلوب تنظیم نموده است و حرفه معماري از این میان به علت جایگاه 
ژه و مؤثري برخوردار بوده است (در کنار بزرگداشت و ویژه و فراگیر خود در جاي جاي زندگی انسان از امکان وی

صفت و خصیصه سخا و بخشش از فرایض شمرده شده که حاصل و برآیند  ،تکریم خصلت فوق الذکر یعنی قناعت
مجموع این دو خصلت توزیع مناسب تر مواهب و حرکت به سوي مساوات و هم دلی بین اعضاء حرفه و همچنین جرگه 

و در همدل و هماهنگ نمودن اعضاء صناعتی خاص و در تعامل بین معمار و صناعت پیشه و ماده  ،دهفتوت را تسهیل نمو
  .در قالب و راستاي یک قاعده و قانون بسیار مؤثر بوده است

با توجه به مجموعه موارد برشمرده در جهت تحقق اهداف فوق در این تفکر روش هایی طراحی و سازماندهی گردیده 
این تفکر به دلیل تعامل دائمی با آحاد جامعه و مردم اصوالً روشی  ،این دیدگاه ساختار گرفته استکه عموماً خاص 

فلسفی همراه با قواعدي پیچیده را براي زندگی مطرح نمی کند و بدنبال آن نیست که با تفسیر و تعبیرهاي پیچیده و 
زندگی را از آنچه هست سخت تر و پیچیده تر نماید بلکه  ،استفاده از استقراء و استشهاد به احکام کالمی و فلسفی و غیره

با پشتوانه اي از یک باور قلبی که توسط کثیري از بزرگان دین و حکمت و دسترسی به ساحت عرفان و تصوف مورد 

                                                             
ی انسان خبر یافتن از رازهاست و پیر دیگر معرفت اشاره می کند که اصوالً شأن اساس – 3330- 3325ادبیات  –مثنوي نیکلسون  –مولوي  .1

  هر که را افزون خبر جانش فزون) –میزان فضیلت خلق بر اساس میزان دسترسی به این مرتبه است (جان نباشد جز خبر در آزمون 
  ور نه در مجلس رندان خبري نیست که نیست) –حافظ (مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز  .2
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حیات لطائفی را که به راحتی براي همگان قابل ادراك باشد مستقیماً وارد متن زندگی روزمره و  ،،تأیید قرار گرفته است
به گونه اي که از راه عمل به وظایف روزانه و حرفه اي لیکن با همراه شدن این امور با تعالیم  ،اجتماعی و حرفه اي نماید

در این تفکر به  .و اعمال دینی و معنوي با تبعیت از فطرت پاك و روح تطهیر یافته به درك ابعاد پنهان ماده نزدیک گردد
ه می شود که از سالیق شخصی به دور است و همانند درك لطافت آب و بوي خوش نوعی از ادراك جمعی ارج نهاد

در چنین فضایی از تعامل جمعی بین  ،گل فراگیر است و زندگی اجتماعی را با پشتوانه کیفیت هاي آن سامان می دهد
ون چشم داشت و انسان ها و سایر اجزاي طبیعت و ماده است که صفاتی از قبیل بخشش و سخاوت و کمک به خلق بد

ارزش خاصی می یابد و جزو اصلی ترین  ،تعهد به صدق و وفا که از صفات تأکید شده در فتوت و جوانمردي است
که تعهد به این صفات هر یک در مقطعی خاص از تعامل با طبیعت و ماده نقش  ،صفات تأکید شده این تفکر می گردد

  .ارزشمندي را ایفا می نماید

  فتوت و جوانمردياصول دیدگاه و  ماده تعامل با  1-1- 3-7
در سه راستاي زیر قابل جویی  نگرش خاص فتوت نسبت به ماده که ناشی از زمینه هاي حکمت و عرفان اسالمی است

  .است

  انتخاب ماده براي وظیفه اي خاص متناسب با ابعاد ظاهر و پنهان متربت بر آن  -اول

  ی متناسب و برازنده شان هر مادهپرورش ماده جهت به عهده گرفتن وظایف -دوم

  .مستقر نمودن هر ماده در نقطه اي متناسب از فضاي معماري و تامین هماهنگی آن - سوم

  از دیدگاه فتوت (مصالح ) انتخاب ماده  1-2- 3-7
 دیدگاه تعامل با خلق از منظر حکمت اسالمی در شکل باورهاي عرفانی و تصوف از ارزش هاي ویژه اي برخوردار بوده
و بر تعامل مناسب و برازنده با عام خلق ارزش خاصی قائل بوده و از این رویکرد با این تعبیر که (بزرگداشت خلق 

  .بزرگداشت خالق است) یاد نموده اند
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 : نکات مهمی که از این دیدگاه ریشه گرفته و قابل استنتاج است و در تعامل با ماده قابل ذکر می باشد عبارت است از 
ریم عامه خلق و با توجه تعمیم آن به ماده خصوصاً تکریم کم ارزش ترین آن و در عوض ارزش گذاري به روحیه تک

  .1ابعاد ناپیدا و درونی آن ها و در کنار آن به خدمت گرفتن و متجلی کردن این ارزش هاست

آنچه که محصول  .باشددر تعبیري ظریف از این نکته می تواند پرهیز از مصرف مواد گران قیمت نیز در آن مستتر 
صناعت و معماري را در این دیدگاه (بهره بردن از مواد به ظاهر کم بها) ارزشمند می نماید و بهره گیري بیشتر از خالقیت 
هنرمند در اکتشاف ارزش هاي پنهان و وحدت بخشی این ارزش ها در مسیر تعالی دادن محصول صناعت و معماري می 

  .باشد

گري که حاصل چنین باور و روحیه جوانمردانه است پرهیز از اتالف ماده و تکریم قناعت است نکته مشخص و بارز دی
در صناعات و خصوصاً در معماري که معموالً با مصرف فراوان مواد و بهره گیري از توان افراد متعدد همراه است قناعت 

عه می یابد و به طبع حصول این تعادل به نوعی نقش بسیار ارزنده اي در تعادل بخشیدن به توزیع این مواهب در سطح جام
چرا که تعهد جوانمرد در  .قناعت در این تفکر نه تنها فردي بلکه کلی و فراگیر است ،بسط عدالت قابل حصول می گردد

برابر خلق (ماده نیز از آن جمله است) که نعمات و آیات خداوندي تلقی گردیده موجب می گردد که از اتالف این 
پایه و  ،از این رو فقط با مصرف مناسب ماده بدون اتالف آن ،نعمات از هرگونه آن گناهی نابخشودنی تلقی می گردد

ل طبیعت مورد تاکید بازتاب آن نه تنها حفظ تعاد .مرتبط با فتوت شکل می پذیرد خط مشی همه تولیدات و صناعات
، بلکه صنعت و هنري که خلق می شود محصولی است در خور استفاده عام جامعه و در حد نیاز آن و لذا قرار می گیرد

بقات خاصی از جامعه را در این مسیر هنرهاي تزئینی تولید شده از مواد گران قیمت که مصرف کنندگان آن شاید ط
(در این رابطه فضاهاي مذهبی و قبور بزرگان دین در مصرف مواد گران  .2تشکیل دهند کمتر مورد توجه بوده است

 .قیمت مستثنی است چرا که در خدمت و در جهت تعظیم شعائر الهی است)

امور به ظاهر کم بها توجه و تکریم همه در عمل آوري و به کارگیري یا تعادل در رفتار مناسب با ماده ارزش گذاري به 
به گونه اي که کوچکترین رفتار تعامل با ماده  ،افعال کوچک و بزرگ تعامل با ماده به طور یکسان مورد توجه بوده است

توجه به بستن یک ریسمان براي تراز نمودن یک رج  ،به طور مثال در حرفه ساختمان .را مهم و با ارزش تلقی نموده است
                                                             

... بخشی به آن ها .... فتوت به دفعات از مسیر اعتماد کردن به نیروي عام و طبقات به ظاهر پایین جامعه و.در شکل اجتماعی و خصوصاً -1
 ،.. سلسله اموي را به دنبال داشت.که ،ثمرات بسیار به بار آمده است جمله پیروز سپاه ابومسلم که از کشاورزان پیشه وران تشکیل گردیده بود

  .از این جمله بودندسپاه صفاریان سربداران نیز 
این صفت و خصوصیت در فتوت (تکریم فقر و قناعت) الگو گرفته از رفتاري است که خط مشی حضرت علی (ع) قطب همه جوانمردان  -2

مبحث تکریم فقر و قناعت با مبحث وجودي فقر که از شرایط امکان تلقی  –اخذ شده است (به متن فتوت نامه ها در فصل سوم مراجعه شود) 
  )242- 264ص  –هرم هستی  –(حائري یزدي  .ردیده متفاوت استگ
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. تجمع این انفعال و نکته 1هم شان طراحی یک امر مهم همانند شکل دهی یک گنبد با ارزش تلقی گردیده استآجر 
هاي به ظاهر کم بهاء و سامان دهی صحیحی آن ها در یک نظم کلی در چهارچوب جرگه فتوتموجب تبلور یک نتیجه 

  .جمعی قابل حساب و ارزشمند در تولید صناعات و معماري گردیده است

  ن موادأش با توجه به پرورش ماده   1-3- 3-7
 ،دیدگاهی که بر فرایند پرورش ماده حاکمیت داشته ،در تفکر فتوت نظر به هم شان دانستن ماده در عرض سایر خالیق

مسیري که یک معلم جوانمرد در تعامل با پرورش شاگرد ططی می  .همانند تربیت سایر موجودات زنده تلقی می گردد
قواعد و ضرورت هاي اولیه فتوت در این  .کند ریشه در تعالیم و قواعد استاد شاگردي مندرج در فتوت نامه ها دارد

فی از که براي یک تربیت مناسب ضروریست ابتدا استاد خود به سطح مناسب تبحر و شان کا ،مرحله اشاره می نماید
به طوري که بر قواعد تعلیم و تعلم و پرورش  ،اهلیت نائل شده و براي این پرورش همه دانش الزم را کسب نموده باشد

 ،در تفکر فتوت بر مبنی فطرت و قوانین حاکم بر اساس قوانین و ناموس طبیعت شکل پذیرفته اشراف الزم را یافته باشد
لذا نظر به  ،ول از این قواعد به علت معارضه با فطرت مورد تایید نمی باشدعد ،قواعدي که خود ودیعه ي خداوندي است

تاکید فتوت نسبت به حقی که همه ي مواد بر انسان دارند از جهت یاري رساندن به انسان تعالی آن ها و تامین زیست 
از اهم وظایف این مطلوب در فرایند پرورش و به کار گیري آن ها و همچنین کمک به تداوم حیات طبیعی آن ها 

لذا انسان و معمار جوانمرد خود را مجاز به رفتاري نمی داند که به دلیل پرورش نا مناسب تغییر و تبدیل  ،پرورش است
هایی را در ماده اعوال نماید بدان گونه که فرایند طبیعی زیست و تعالی معمول ماده را در جهان مورد مخاطره قرار داده و 

 –قابل اشاره است که زیست طبیعی هر موجود زنده فرایندي است که از تولد  ،ات طبیعی گرددمانع از طی چرخه حی
رسیدن به تکامل و سپس بازگشت مجدد به طبیعت به عنوان سر منشاء و اصل خود و هر نوع اخالل در این فرایند  –رشد 

این نکات تغییر و تبدل ماهوي مواد  خلل در ارکان طبیعت است و خالف جوانمردي محسوب می گردد با در نظر گرفتن
در جهت سود جویی هاي خاص به این گونه اي که بازگشت به اصل ماده و طبیعت را دچار ضایعه نماید قابل قبول نیست 

. نکته مهمی که در این مرحله قابل اشاره است (با توجه به حضور 2و به عنوان هتک حرمت موجود زنده تلقی می گردد
راس ساختار فتوت) سر منشاء پرورش در فتوت و صناعات وابسته با آن از اصرات هدایت پیشوایان ادیان جذور اصلیه در 

  .الهی و فرشتگان مقرب و در ادامه آن توجه به هدایت چهار عارف بزرگ حکمت اسالمی شکل پذیرفته است

                                                             
اشاره می گردد براي دو عملی فوق الذکر آیه قرآنی که تالوت می  –فتوت نامه بنیان و حرف وابسته  –مجله صفه شماره  –خان محمدي  -1

  .گردد یکسان بوده است
لیکن این مرحله نیز به معنی نوعی بازگشت به طبیعت است الزم به ذکر مرحله انتهایی زندگی هر موجودي ظاهراً مرگ و نابودي است  -2

است که در ادبیات عرفانی سرزمین ما و قالب تفکرات منصوب به آن از جمله مثنوي بزرگترین دل مشغولی انسان بازگشت به اصل خویش 
  .....).(هر کس کو دور ماند از اصل خویش .تلقی گردیده است
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ري که ماده از هیوالي اولیه تا مرحله قواعد و چهارچوب ها مسیر پروردگی بر عامل دقیق دیگري نیز وابسته است در مسی
شکل گیري آن در هیئات عناصر بینایی چهار گانه خاك و آب و آتش و هوا تحت قواعد و قوانین الهی که در طبیعت به 
ودیعه نهاده شده است و در تداوم این سیر تبدیل به درجه اي فراتر در شکل جمادو نبات و حیوان به مرحله اي از 

شده است این مراحل با قواعد موضوعه الهی شکل پذیرفته و فاقد هر گونه دخالت انسان بوده است و هر پروردگی نایل 
  .ماده در این مرحله شان خاص خود یافته است

صنوات و  ،عبود از این منزل و تداوم پروردگی می تواند به همراهی و معاضدت انسان در قالب تبدیل ماده به شئیی
انسان آشنا به رمز و راز فطرت و قوانین الهی می تواند این مسیر تعالی را تداوم بخشد لیکن این تداوم  ،معماري تداوم یابد

این تنزل  .می تواند با دخالت هاي ناآگاهانه و نامناسب ماده را در مرحله اي قرار دهد که شانی فروتر از ماده خام بیابد
به عالوه  .و همچون اطالف ماده خطایی نا بخشودنی طلقی می گردد به دور از شان فتوت بوده ،شان ناشا از عدم آگاهی

به کارگیري و متداول شدن هر نوع ماده به علت شان خاص آن تبعات خاص اجتماعی و یا به تعبیري دیگر عوامل 
مواد  لذا به نظر می رسد که طبعات پرورش و به کار گیري 1فرهنگی و اجتماعی ساختار مادي خود را فراهم می نماید

  .2بدون توجه به قواعد و اصول فطرت و طبیعت می تواند پی آمدهاي نامناسبی را فراتر از امور ظاهر به دنبال داشته باشد

  استقرار و همنشینی مواد   1-4- 3-7
انتظام و قاعده قرار گیري هر جزء  ،را شکل می دهند در یک فعالیت جمعی چون معماري که مواد و عوامل مختلفی آن

جاي مناسب از مهمترین محور هاي شکل گیري یک مجموعه است به گونه اي که اجزاء این مجموعه در یک پیوند در 
   .3نامرئی به هم مرتبط گردند و در تحقق هدفی مشترك معاضدت نمایند

نوع از این عامل ضروري ممکن است در یک شهر یا محله و یا یک ساختمان تحقق یابد در این صورت استقرار یافتن هر 
  .مواد تشکیل دهنده یک معماري در مکان و جایگاه مناسب از اهمیت ویژه اي برخوردار می گردد

در عرف و آداب یک جامعه در اسقرار هر جزء و از جمله افراد انسانی در جایگاه متناسب با شان خود را یا قانون 
با توجه به مشابهت شان وجودي انسان و ماده از  ،مشخص می نماید و یا فرهنگ و آداب و سنن و قوانین نا نوشته سنتی

  .اینگونه هم نشینی می تواند در وادي مواد و معماري تسري یابد ،دیدگاه فتوت

                                                             
فلز رفته رفته و بیش از پیش جاي سنگ را می  ،(حال اگر توجه کنیم که در عصر ما در ساختمان 177ص  –ره کمیت سیط –رنه  –گنون  -1

  گیرد چنانچه سنگ نیز در سابق جانشین چوب شد).
  .اشدبه نظر می رسد که مسیر اشاره شدن گنون به نوعی تداعی دور شدن از طبیعت و به طبع آن فطرت را نیز به همراه داشته ب -2
همنشینی مناسب هماهنگ انسان می تواند موجد آرامش و حذف تنش ها باشد در حد برعکس آن موجبات افزایش تنش فراهم نماید این  -3

  .مورد عیناً در مورد به کارگیري همنشینی مواد با یک فضاي معماري صادق است
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

96 
 

بر اساس جایگاه وجودي و ذات خود جایگاهی  ،البته در این تعامل همانند بین انسان ها هر جز و یل فرد از افراد مجموعه
  د.متناسب با آن مرتبه را می یابن

آنچه که در فرایند این مکان یابی و استقرار می یابد مد نظر قرار گیرد و اصول فتوت نیز بر آن اصرار می کند توجه به 
ناثیرات کیفی و ابعاد پنهان موتد در اولویت اول قرار داشته و البته کمیات نیز می تواند در مرحله بعدي مورد توجه قرار 

  .داشته باشد

لذا می تواند معنی ومفهوم  ،کیفیات ماده می تواند ارتباط غیر مستقیمی با مقدار و کمیت مواد داشته باشدنظر به اینکه 
جزئی و کلی در ارتباط با تاثیرات  کمی و کیفی آنها متفاوت از ظواهر معمول قرار گرفته و ارزیابی گردند و گاهی 

به طور  ،ود که به کلی جنبه هاي کمی آنها را منتفی نمایداثرات کیفی خاص آنچنان در جایگزینی یک ماده موثر واقع ش
مثال در مسیر تاریخ معماري به وفور می توان به معماري هایی اشاره نمود که صرفاً با به کار گیري یک نوع از ماده خلق 

ن نمونه ها می از ای .گردیده اند و به وضوح اثرات کیفی حضور ماده اي خاص در انتخاب آن نقش مؤثر تري داشته است
. یا در 1توان به معماري سنگی در بسیاري اط ادوار تاریخی علیرغم  عدم دسترسی راحت به تدارك آن بوده است

و شاید در  ،معماري آجري موثر بر تداوم زمانی داشته است ،بسیاري از مکان ها علیرغم وجود و حضور بسیاري از مواد
  .بهی از فراگیر نسبی برخوردار استزمان متاخر و کنونی معماري به دلیل مشا

هر چند که ضرورت هاي بوم و تکنیک و اقتصاد در این انتخاب ها سهمی در خوردارند لیکن نمی توان از این نکته 
بلکه دلبستگی هاي خاص یا از  ،صرف نظر نمود که بسیاري از این همنشین ها با همه ضرورت هاي کمی انطباق نداشته

به طور مثال در معماري سنگی حضور و  ،مل اسطوره اي و رمزي و یا فرهنگی پیروي نموده استجهت باورها و یا عوا
می توانسته نشانه اي  ،تداوم کاربرد آن در بسیاري از سرزمین ها خصوصاً نقاطی که حکومت هاي قدرتمند حضور داشته

ا تاکید بر ابعاد پنهان ماده و در نظر گرفتن ، در دیدگاه فتوت ب2از استحکام و عظمت و تمایل به پایداري آن بوده باشد
چون عناصر بنیادي چهارگانه و یا سلسله مراتب جماد و نبات و  3سلسله مراتب شان هر ماده که در ارشادات پیران معرفت

می تواند الگوهایی را مطرح نماید که با ذات طبیعت همراهی مناسب تر و با انسان  ،حیوان بکرات اشاره گردیده است
بسیار  ،چرا که در این تفکر اساس نزدیکی با فطرت و الگوهاي ناشی از طبیعت ،همدلی نزدیک تري را ارائه می نماید

                                                             
 یکسان از این مصادیق است. معماري سنگی هخامنشی و ساسانی و معماري آجري اسالمی در سرزمینی -1

 –معماري مصر باستان علیرغم کمبود سنگ در منطقه و بسیاري معماري هاي منسوب به حکومت هاي قدرتمند باستانی چون هخامنشی  -2
در حالی که  ،ندیونان و روم به وضوح سنگ را وسیله مناسبی براي تبیین بنیان هاي قدرتمندي و استواري حکومت یافته و آن را به کار گرفته ا

  .در شرایط فرهنگی متفاوت مصالح دیگري به کار گرفته شده است
  از جمادي بر نباتی اوفتاد والی آخر) –ص (آمده اول به تعلیم جماد  –نیکلسون  –جالل الدین مولوي  –مثنوي  -3
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مورد توصیه بوده است این الگوها می تواند در تنظیم استقرار و هم نشینی مواد با یکدیگر و در فضاي معماري هم نشینی 
شینی فطري این نظام به دلیل نزدیکی مناسب تر با شان وجودي انسان می تواند الگوهاي هم ن ،انسان با مواد را تنظیم نماید

در هم  ،حسی و روانی بین انسان و فضاي معماري برقرار نماید که خود –تعامل خوشایندتري را در ارتباطات بصري 
ن دیدگاه در فضا قابل اشاره راستا نمودن نیروهاي درون فضا ناشی از برآیند نیروهاي کیفی اجزاء آن و تعریفی که از ای

  .است می تواند استقرار مواد را هدایت نماید

نکته ظریف دیگري که در این مسیر قابل اشاره است و با باور تفکر فتوت در همسان نگري ماده و انسان بازگشت می 
بر نکته اي ظریف بازگشت دارد و آن مجاز شمردن تعمیم صفاتی که معموالً به انسان نسبت داده می شود براي  ،نماید

بعضی  ،. به طور مثال شاید بتوان بعضی از مواد را متظاهر و جلوه فروش1تبیین بعضی از ویژگی هاي ماده را نیز بر شمرده
ممکن است از این دیدگاه تعامل  ،و اصیل تعریف و تمثیل نمود را قدرتمند و با صالبت و بعضی را ساده و بی تکبر

چندید قرن معماري اسالمی این سرزمین با خاك و مصالح حاصل از آن علی رغم وجود مواد بسیار دیگر در محیط 
اشته است و توضیح مناسب تري بیابد به گونه اي که این ماده ساده و بی ریا مداوماً جزو دستمایه اصلی این معماري قرار د

  .2تالش وافري مصروف کشف ارزش هاي پنهان آن در متجلی کردن ظرایف و تعالی آن گردیده است

عموماً موجب شکل گیري طبقات  ،تعامل نکته اي دیگر همیشگی انسان و مواد خصوصاً در جوامع شهر نشینی سنتی
. 3می در جوامع سنتی تا عصر حاضر داشته اندصناعت پیشه و حرفه مند را شکل داده که به تدریج نقش تعدیل کننده مه

پیشه و صناعت در سنت و به تبع آن در حکمت سنتی چیزي از وجود خود انسان بوده و به منزله تجلی یا گسترش طبیعت 
  .اهل نظر بکرات اشاره کرده اند که صناعت پیشه سنتی همان هنرمند سنتی است ،اوست در بیرون به کمک ماده

ت سنتی به آن اشاره شده بدین مضمون است که هر کس از روي طبع و بر اساس فطرت خویش در آنچه که در حکم
انسان و  ،، در این تعامل مداوم و طوالنی4مسیر تعامل با ماده اي خاص گام بر می دارد و آن را به عنوان شغل بر می گزیند

این طیف با نقطه سومی  ،ا از یکدیگر ممکن نبودماده دو سر یک طیف به هم وابسته را تشکیل می دادند که جدایی آن ه
نقطه سوم یا اهرم فتوت در این فرایند تعالی انسان  ،که همانا فتوت و جوانمردي است به شکل یک مثلث کامل می گردد

                                                             
  .(در این همسان نگري این پیر معرفت فتوت به فراوانی اشاره داشته است) –قزوینی و قاسم غنی  –حافظ  -1
  (آنان که خاك را به نظر کیمیا کنند) –قزوینی و غنی  –حافظ  -2
ص (بین دو پیشه قدیمی کشاورزي و دامداري که بنیان تمدن بشري را شکل بخشیدند و به دو فرزند آدم قابیل و  –سیطره کمیت  –گنون  -3

  .منسوب است پسر دوم آدم یار ادریس با رهبري صناعات این تعارض و تضاد را سامان بخشید)هابیل 
(نخست باید توجه داشت که غیر میان هنرها یا صناعات و پیشه ها یا حرف یا میان هنرمند و صنعتگر خود  63ص  –سیطره کمیت  –گنون  -4

در بینش سنی هر کس علی القاعده  ،به پیشه ور و هنرمند و هر دو اتالق می گردیددر نظر قدما هنرور بدون تفاوت  –پدیده اي است امروزین 
  .باید کاري را که از روي طبع با آن متناسب است انتخاب و به انجام آن می پردازد)
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و این اوج خاصی از تعامل است که  ،و ماده را شکل داده است در کنار به کارگیري مصرف ماده و رفع حوائج زندگی
. در این تعامل سه گانه سرشت و طبیعت انسان صناعت پیشه و آنچه که 1زه کمتر چنین ارتباطی قابل اشاره استامرو

تجلی درونی او را شکل داده است به همراهی ماده مورد مصرف در همان مسیر شکل پذیرفته و نکات و انرژي هاي 
زي هایی شروع به شکفتن می نماید که در غیر این در این حالت راز آمو .مثبت هر دو در یک راستا قرار گرفته است

  .شرایط امکان حصول و ادراك آن امکان پذیر نبوده است

به عنوان یک معمار عموماً می پذیریم که هدف از یک فضاي معماري تحقق سکنی و آرامش است و  : نکته اي دیگر 
در پی جویی این  ،ت ویژه اي برخوردار می گردددر راستاي تامین این هدف همنشین کردن مواد در این راستا از اهمی

مسیر حذف تشتت و ناسازگاري بین اجزاء و موارد از طریق تعادل بخشیدن به کمیت ها و کیفیت ها مواد و بازتابی هاي 
  .آن در فضا نقش مهمی می یابد

بین اجزاء ابتدا به تامین مکتب فتوت در مجموعه رهنمودهاي خود براي ایجاد و تعادل و حذف ناسازگاري هاي درونی 
هر چند که این مهم بر دیدگاه و شناخت شناسی هر تفکر  ،این مهم در شخص و درون معمار و صناعت پیشه می اندیشد

چنانچه دیدگاه بر این پایه استوار باشد که همه اجزاء جهان در تعادل قرار دارند  ،یا شخص از جهان و خلقت مبتنی است
ء جهان را متعادل و بهنجار پذیرفته باشد پس طبیعی است که این باور به همه اجزاء و مواد از و شخص معمار همه اجزا

  .جمله معماري که محصول چنین تفکري خواهد بود به تبع به مواد تشکیل دهنده آن نیز تسري خواهد داشت

خوردارند لیکن در این بخش بیشتر هر چند که تعادل فیزیکی و سایر ابعاد کمی فضا در این تبیین از اهمیت ویژه اي بر
  .تاکید بر تعادل بنیانی و ابعاد پنهان حاصل از این تعامل است

یک فضاي معماري حاصل تعامل دو بهد اساسی است یکی قدرت ابداع و خالقیت معمار و در حقیقت قدرت متجلی 
بخش مهمی از تعادل نیز به  ،می دهدکردن ابعاد پنهان ماده و سپس حضور ماده یا عاملی که خالقیت ها آن را شکل 

باید به گونه اي باشد که  ،حضور هر دو این دو گانه همراه ،تعادل در حضور این دو عامل مرتبط می گردد در این مسیر
هم عوامل کیفی و کمی ماده نمود و حضور الزم را در فضا داشته باشد و هم آثار خالقیت معمار در آن انعکاسی مناسب 

عدالت ورزیدن در حضور متناسب هر دو امري است که به  ،و هیچ یک موجب حذف دیگري را فراهم ننماید یافته باشد
معمار جوانمرد مستقیماً ارتباط می یابد و تنظیم سهم هر یک از این دو رکن به اشراف کاملی بر درون معمار و عوامل 

ري که در یک فضا می بایستی به عنوان صنعتگر بیرونی مرتبط است هم چنین است تنظیم سهم هر یک از اساتید دیگ
حضور یافته و تاثیر هنرمندانه خود را به شکل اجزاء دیگر فضا چون پنجره ها یا درها و یا نقوش آجري و طراحی طاق ها 

                                                             
  .ت شکل گرفته استدر عصر کنونی رابطه انسان و ماده بیشتر در مسیر حاکمیت انسان بر ماده و بهره کشی از آن در مسیر قدرت و ثرو -1
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و قوس ها به انجام رسانند و تنظیم سهم هر یک در نمود نهایی بر اساس عدالت و فارغ از وجود خودخواهی ها و به 
وفا  –صداقت  ،زانی که مفید به حال کل یک معماري و در خدمت مناسب سازي آن قرار گیرد امریست که با صفاتمی

  .و این صفات از اصول بنیانی فتوت و جوانمردي است ،و صدق یک معمار جوانمرد مرتبط می گردد
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   آرامگاهم فصل چهار

هاي مختلفی به خود گرفته و به نظر  رگان علم و عرفان، شکلویژه مزار امامان و بز در طول تاریخ، بناهاي مذهبی به
و  نژاد حمزه( ها گشته است هاي کالبدي در آن رسد تفاوت در نحوه تجلی صفات و مفاهیم، باعث ایجاد تفاوت می

  . )  1391،  مقدم خراسانی 

دوره اسالمی مورد توجه عام بوده است. بی گمان، آرامگاه، به استثناي مسجد، بیشتر از هر نوع بناي معماري در ایران 
آرامگاه در نسج جامعه و فرهنگ ایرانی ریشه دوانده، کمتر شهري در این کشور است که سهمی از چنین بناها نداشته 
باشد. به عالوه، صدها دهکده که در عرض و طول ایران قرار گرفته، هر یک داراي یک یا چند مسجد است، با وجود 

نیه عمومی، داراي امامزاده اي مخصوص به خود است که مورد احترام اهالی است. به احتمال بسیار زیاد این، هر گروه اب
چنین ساختمان هایی مربوط به زمان نامشخص است و هویت فرد مدفون در آن انسان که در میان عانمه مردم شهرت 

ر مردمی که به زیارت این اماکن مقدسه می روند دارد، بر چیزي اساسی تر از روایت محلی متکی نیست. با این همه در نظ
یا به عبادت یا وظایف دینی دیگر می پردازند، اصالت هویتی که مورد پندار عموم است بدون خدشه است و بدین گونه 

  ). 1390چنین بنایی در زندگی مذهبی همه مردم بی چون و چرا جا دارد (کیانی ، 

د که همان وجوه معمولی مواد بی دوامی که در ساخت خیمه ها به کار می رفته، ساختمان اصلی این مقابر چنین می نمای
در قالب آجر بازسازي شده است: ترکه بافی که طرح هاي مشبک را به وجود می آورد و دنده هاي چوبین براي شقف 

م) که در دشت باز  1281نمدین چادرها، الگویی براي آجر کاري این مقابر بوده است. برج مانند رادکان شرقی (مورخ 
بی انتهایی نهاده شده، باز هم ترجمانی روشن تر از خیمه شاهانه ترکی است. مصالح آجري که دامنه هاي اسده مسطح آن 
درست از باالي زمین تا بام مخروطی شکل آن کشیده شده و دسته هاي تیرك ها در فواصل منظم، استخوان بندي 

سج بافته دیوارهاي خارجی یورت در تزیین آجرکاري اجرا گردیده است. فهرست ساختمان را تشکیل داده اند. حتی ن
اصطالحاتی که در متون قرونمیانی براي آرامگاه ها به کار رفته است و کتیبه ها نشانه دیگري از آن غنی است و فقط 

ست. اصطالحات متداول شامل تنوع آن، یاد آور کاربردهاي بسیار وسیع آرامگاه ها در جامعه ایرانی، در قرون میانه ا
یا اصطالحات » بنا«و » مکان«، به استثناي واژه هاي معمول دیگري، مانند »قبر«، »آستانه«، »مرقد«، »مشهد«، »گنبد«، »روضه«

است. مطلب شگفت آور این است که اصطالحات به کار رفته براي مفهوم آرامگاه » امامزاده«یا » قدمگاه«ویژه اي، چون 
  ). 1390یگري غیر از آن نیز داللت داشته است (کیانی ، بر مفهوم د
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  قبل از اسالم  4-1

  گور هاي گروهی   1- 4-1
گورهاي گروهی یکی از قدیمی ترین انواع آن ها می باشد . گورهاي گروهی که در تپه سیلک یافت شده نشان می دهد 

جنوب ایران و در نزدیکی سکونت گاه بختیاریان که مردم ایران در گذشته هاي دور مردگان را خاك می کرده اند . در 
آثاري کهن از گورهاي گروهی بر جاي مانده است . هر گور سردابی داشته که مرده ها را در آن قرار می دادند و 

  ) . 1387(معماریان ، ابزارهاي گرانبهایی را با مرده خاك می کردند زیرا آن ها به جاودانگی روح باور داشتند

پیش از اسالم، هیچ نوع نشانه مهمی از آثار آرامگاهی که مستقل بنا شده باشد، وجود ندارد. گور با شکوه در روزگار 
کورش در پاسارگاد استثنایی است . بر این قاعده، شاهان بعدي هخامنشی در اتاق هاي تدفینی که در کنار صخره در دل 

  ). 1390کوه کنده شده، قرار گرفته بودند(کیانی ، 

  هفت تپه   2- 4-1
در خوزستان ، در هفت تپه و نزدیک جغازنبیل گورستانی گروهی یافت شده که بسیار باشکوه است و سردابی با یک 

  ) . 1387(معماریان ، سکو دارد که بی گمان از آن پادشاهان و شاهزادگان بوده است

  دخمه  3- 4-1
ز نمونه هاي آرامگاهی که از آن ها بر جاي مانده چنین بر در میان زردشتیان که رسم نبوده مردگان را به خاك بسپارند . ا

  می آید که نخست مرده را در جایی دور از آبادي به نام دخمه یا داغگاه می گذاشتند .

  ) . 1387(معماریان ، آن ها برجی استوانه اي شکل بودند که از سنگ ساخته می شدند تا از جنس خاك نباشند

  دکان داود  4- 4-1
مادها دخمه اي نزدیک سر پل ذهاب به نام دکان داود بر جا مانده که نمایی از سنگ بریده شده دارد و همچون از دوران 

   ) . 1387(معماریان ، نماي کاخ هاي همان زمان است . این دخمه استوانه اي دارد که در کوه کنده شده

  استودان   5- 4-1
دور از دسترس بوده اند تا در هنگاه حمله دشمن دسترسی به آن ها دشوار بیشتر استودان ها اتاقکی کنده شده در کوه و به 

  باشد .

  استودان هاي نقش رستم که آرامگاه داریوش و خشایاشاه و دو پادشاه دیگر می باشد نیز به همین گونه بوده است .
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ه و آلوده کردن خاك نزد در زمان ساسانیان مرده ها را خاك نمی کردند ، چون روشن است که دین ان ها زرتشتی بود
آن ها گناه بوده است . آن زمان بدترین جاها نساکده یا جایی بوده که مرده را در آن نگه می داشتند ولی از آن روزگار ، 

  ) . 1387(معماریان ، هیچ استودانه اي بر جا نمانده است

  گنبد انوشیروان  6- 4-1
نام گنبد انوشیروان که در میان دو پوشش زیري و رویی آن ، گفته می شود در آن زمان گنبدي ساخته شده بود به 

در مازندران و مانند آن ها از » الجیم«و » رسکت«استخوان هاي انوشیروان نگهداري می شد و آرامگاه هاي برجی شکل 
امیر اسماعیل  آن آرامگاه گنبدي الگو برداري شده است . نه تنها در گیالن و مازندران ، بلکه در نزدیکی آمودریا گنبد

سامانی نیز چنان الگویی داشته است . پس الگوي این آرامگاه ها در زمان ساسانیان پدید آمده بود؛ گرچه اثري از آن بر 
  ) . 1387(معماریان ، جا نمانده است

  اسالم  بعد از  4-2
اسالم، حضرت محمد (ص)، خود خود اسالم بنیادي دقیقاً از هر گونه یادگاري رسمی براي مردگان روگردان بود. پیامبر 

سفارش کرده بود که گورها هم سطح زمین باشند و جسد مرده را بالفاصله به قبر سپرده، بدون تشریفات در یک کفن 
  ). 1390سفید ساده مدفون سازند(کیانی ، 

ها را با  ند و این گونها شده در عرفان برآمده هاي معنایی و مفاهیم معرفتی مطرح شناسی مزارها، بر اساس تفاوت گونه
ـ جاللی، و   ـ جمالی، مزارهاي تنزیهی  استفاده از مفاهیم تشبیه، تنزیه و صفات جمال، جالل، در سه دسته مزارهاي تشبیهی

ـ جاللی، مورد بررسی قرار داده و به بررسی ویژگی کالبدي مزارها، مرتبط با هر یک   ـ جمالی و تنزیهی  مزارهاي تشبیهی
  .)  1391،  مقدم خراسانی و  نژاد حمزه( اند ها پرداخته نهاز این گو

هاي حداکثر  ـ جمالی داراي ویژگی  معیارهایی براي سه گونه در نظر گرفته شده است، به این ترتیب که گونه تشبیهی
بره در فضاي دهی فضاهاي مزار، قرارگیري مق رابطه با طبیعت تشبیهی، داللتگري نشانه و نماد، اصالت مقبره در سامان

مراتب فضایی در رسیدن به مزار است و بهترین نمونه در این  کارگیري مصالح فاخر و پرتزئین و وجود سلسله درون، به
 1391،  مقدم خراسانی و  نژاد حمزه( باشد که در دوره صفوي و قاجار به اوج خود رسیده است گونه، مزار امامان شیعه می

 (.  

دهی  ، عدم اصالت مقبره در سامان هاي حداقل رابطه با طبیعت تشبیهی، داللتگري آیه راي ویژگیـ جاللی دا  گونه تنزیهی 
تزئین و عدم وجود سلسله مراتب  بها و کم کارگیري مصالح کم فضاهاي مزار، عدم قرارگیري مقبره در فضاي درون، به
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هل سنت رایج است که داراي کمترین میزان هاي این گونه، در میان ا فضایی در رسیدن به مزار است. بیشترین نمونه
  .  )  1391،  مقدم خراسانی و  نژاد حمزه( اند کارگیري عناصر کالبدي و مجلل به

بویه و سبک  هاي آل هاي مشترك هر دو مزار است و در دوره ـ جاللی، داراي ویژگی  ـ جمالی و تنزیهی  گونه تشبیهی
  .)  1391،  مقدم خراسانی و  نژاد حمزه( خراسانی و رازي، رواج بیشتري داشته است

سنت غرور آمیز معماري آرامگاهی قرون وسطایی ایران پس از ظهور سلسله صفوي دچار انحطاط ناگهانی جبران ناپذیر 
گردید. این موضوع تأسف بار است، لیکن نظر به این که این سنت ایرانی در هندوستان دوره مغول بر اثر پیدایش تعدادي 

هاي بی نظیر بزرگ که آزادانه در محوطه هاي باغ مانند قرار گرفته اندو در کشور عراق که در آنجا بقاع شیعی  آرامگاه
تداوم یافت، این تأسف  –نظیر آنچه در ایران است  –نجف و گربال و سامره داراي گنبدهاي طال و ایوان هاي بلند 

تخفیف می یابد. عیناً به همان طریق در سده هاي پیش ت، نفوذ این معماري در برج هاي آرامگاهی سلجوقی در آناطولی 
  ). 1390تجلی یافت که بسیاري از آن ها برگردانی است از آرامگاه هاي آجري ایرانی در مصالح ساده سنگی (کیانی ، 

  

  مقابر  1- 4-2
ایرانی دارد.  –چادرهاي عشایري به طرز شگفت آوري شباهت هاي نزدیکی با بعضی از آرامگاه هاي اسالمی  حتی تزیین

واقع در بخارا » مقبره مشهور سامانی«شکل هاي چنین چادرهایی بر روي آرامگاه هاي اولیه ایرانی تأثیر داشته باشد . شکل 
نمونه مجلل از سبک متداول (آتشکده چهار طاقی) دوره ساسانی  هـ می رسد، تنها 332م /  943که تاریخ آن به پیش از 

 448م /  1056است. بر روي پرتگاهی بلند، بیرون از شهرابرقو که از مساکن انسانی بسیار دور افتاده، گنبد علی (مورخ 
هـ) که سر آغاز  397م / 1006هـ) فوراً دخمه هاي زرتشتی یا برج خاموشی را به خاطر می آورد. در گنبد قابوس (مورخ 

ایجاد تعدادي مقبره برج شکل ایرانی است، باز بی چون و چرا چنین تداعی زرتشتی ظاهر است، هر چند فلریفانه در قالب 
اشکال جدیدي در آمده اند، همچون استفاده از تاریخ یزدگردي همواره با تقویم اسالمی در کتیبه بنا و جالب تر از آن 

ن بردن جسد به کار برده اند. طبق روایتی جسد شاه در یک تابوت شیشه اي از سقف آویزان روشی که آشکارا در از بی
شده بود در حالی که سر تابوت را متوجه تنها روزنی کرده بودند که در برابر آفتاب طالع قرار داشت. اگر بتوان این شرح 

ي مؤکد آیین زرتشتی را به خاطر آورد. هر آینه را معتبر دانست، اجتناب دقیق از به خاك سپردن جسد می تواند دستورها
چنین خلجانی نیز در ذهن پدید می آید که انتخاب مصرانه ستیغ تپه ها براي محل تعداد بسیاري از آرامگاه هاي اولیه، 

  ). 1390نموداري از دخمه هاي زرتشتی است(کیانی ، 
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ر است. تقریباً هر آجر قابل رؤیتی در یک زمان واحد یکی از ویژگی هاي آرامگاه بخارا بهره گیري غیر متعارف از آج
هم نوعی عنصر ساختمانی است و هم پاره اي از طرح تزئینی. طرح هاي آن متفاوت است. بر روي سطح دیوار اصلی دو 
نوع آجر دیده می شود یکی داخلی و دیگري بیرونی و هر دو هم در نگاه اول به نظر در هم تنیده می آیند مثل نوعی 

فحه شطرنج سایه روشن دار. تنوع نوع نقشه هایه ها در ورودي ها و در بخش انتقال، بدون تغییر مصالح و یا فن و ص
  ). 1387تکنیک، به گونه اي ژرف تزیین را به نمایش می گذارد (اتینگهاوزن و گرابر ، 

مورد حتی یک دهکده هم نزدیک هـ، در این  486و  460م /  1093و  1067مقابر واقع در خرقان مربوط به سال هاي 
  ). 1390قبرها وجود ندارد(کیانی ، 

) که گرد و مدور و از آجر است و گنبدي نوك تیز 280،  279هایی که وجود دارد: در دامغان (دو نمونه از برج مقبره
ي مقبره ستاره دارد. آجر کاري آن تا حد زیادي ساده است ولی بخش فوقانی تنه ستون آن تزئینات زیادي دارد. در ر

شکل مرمت شده اي وجود دارد که مثل گنبد قابوس به موازات قرنیز پایین گنبد آن و در یک فضاي کوچک، کمی 
آرایه و زینت کاري دیده می شود؛ ولی برازندگی چشمگیر بناهاي متقدم به گونه منظره سنگینی از برج آبی در آمده 

  ). 1387در ابرقو قرار دارد (اتینگهاوزن و گرابر ، است. یکی از مقبره هاي برج دار جنوب ایران 

م) که به یاد بود بانونی مجله اي، احتماالً از سالله آل باوند بنا گردیده، اکنون به نام  1022برج واقع در الجیم (مورخ 
و خاطره هیچ کس امامزاده عبداهللا شهرت دارد. در مراغه خاطره احمد یلی امیر، سرانجام دچار گمنامی شدو اکنون گور ا

  ). 1390نامیده می شود(کیانی ، » گنبد سرخ«را در بر ندارد و نام آن مدیون رنگ آجر بناي آن است که 

در مهنه و سرخس تزیین در هر چهار جانب سنگین بود، ولی بعدها مثالً ئر اوزگند و اورگنج پیچیدگی و در هم تافتگی  
ن نماي پیشین و دیوارهاي جانبی تقابل و تباین ایجاد می کرد. گفتنی است رو به رشد قالبریزي هاو طرح هاي تزیینی بی

که پیش طاق یا حالت زیبایی شناختی داشته یا تشریفاتی یا توسعه نمادین؛ در واقع پیش طاق یک افزایش عمومی و کلی 
  ). 1387در ساختمان نماي پیشین بوده است (اتینگهاوزن و گرابر ، 

  سامانی امیر اسماعیل  1-1- 4-2
کهن ترین آرامگاه بر جاي مانده همان آرامگاه امیر اسماعیل سامانی در سمرقند است. نخستین بار در زمان آل بویه باب 
شد که روي گور یک ساختمان ساخته شود. تا پیش از آن حتی بزرگان دینی تالش می کردند جاي گورشان نیز 

  ) . 1387ر آن بسازند (معماریان ،ناشناخته بماند، چه رسد به این که ساختمانی ب س
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  مقابر بخارا  1-2- 4-2
یکی از ویژگی هاي آرامگاه بخارا بهره گیري غیر متعارف از آجر است. تقریباً هر آجر قابل رؤیتی در یک زمان واحد 

اصلی دو هم نوعی عنصر ساختمانی است و هم پاره اي از طرح تزئینی. طرح هاي آن متفاوت است. بر روي سطح دیوار 
نوع آجر دیده می شود یکی داخلی و دیگري بیرونی و هر دو هم در نگاه اول به نظر در هم تنیده می آیند مثل نوعی 
صفحه شطرنج سایه روشن دار. تنوع نوع نقشه هایه ها در ورودي ها و در بخش انتقال، بدون تغییر مصالح و یا فن و 

  ). 1387می گذارد (اتینگهاوزن و گرابر ، تکنیک، به گونه اي ژرف تزیین را به نمایش 

  گنبد قابوس  1-3- 4-2
گنبد قابوس ساختمانی است یکپارچه از آجر . تناسبات آن بسیار نیرومند است. اگر به آجرهاي گنبد آن توجه شود، این 

ي که براي این آجرها دمبی یا دنباله دار است تا با آجرهاي زیر آن چفت و بست شود. همچنین در آن آجرهاي پیش بر
  ) . 1387گنبد آماده شده بود به کار رفته و آجرها بسیار مرتب و تمیز کار شده اند (معماریان ،

  مزار عرب آتا  1-4- 4-2
م است. یک نماي پیشین باشکوه و  978-977هـ. / 357-356) به تاریخ 223، 222مزار عرب آتا در تیم ناحیه سمرقند (

متر) آن را تا صحن خارجی کشانده استیعنی خصوصیتی که تا کنون  60/5متر در  60/5( کامالً پیش آمده ، صحن داخلی
تصور می رفت در قرن چهارم هجري توسعه یافته است. خشکی و خشونت آجر کاري این بنا در تضاد کامل با غناي 

ه) ارتباط نزدیک با مضامین تزیینی نماي پیشین آن است و تعدادي از مضامین و دورنمایه هاي آن (نظیر سه قوس تو رفت
سطوح بیرونی آرامگاه سامانی (به گونه اصل ترکیبی کلی) دارد. با این همه کاربرد گچ بري براي طرح هاي تزیینی بین 

  ). 1387الیه هاي آجري حاکی از کاربرد تکنیک و فن یک سده بعد است (اتینگهاوزن و گرابر ، 

  دوازده امام  1-5- 4-2
ده امام جاي محراب این گنبد خانه، سنگ گور شیخ احمد فهادان کار گذاشته شده و چون گرداگرد در یزد، گنبد دواز

این سنگ نام دوازده امام آمده، گنبد به این نام مشهور گشته است. این سنگ بعدها در آنجا کار گذاشته شده و در خود 
  ) . 1387ریان ،محراب به جز این سنگ، گچ بري هاي بسیار زیبایی دیده می شود (معما

  هاها و مقبرهها در آرامگاهسمبل  2- 4-2
طبیعی است که در بسیاري از فرهنگ هاي سراسر جهان مشاهده می شودکه تداعیات چندگانه مرگ با سمبل ها بیان می 

ندیشه ها شود. شگفت آور است که معماري تدفینی در ایران قرون میانه از چنین سمبل هایی براي برانگیختن طنین ها و ا
که کلمات براي رساندن آن ها چندان مناسب نبوده، بهره نگرفته است. با این همه باالتر از هر چیز با سمبل ها بود که 
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شیعه با احداث آرامگاه هامی توانست حقانیت خود را به اثبات رسانده، به بهشتی که انسان پرهیزگار در انتظار آن بود، 
ها در دنیاي مسیحی قرون وسطی نیز رواج داشت؛ مثالً استفاده از گنبد که نشان دهنده  اشاره نماید. پاره اي از سمبل

آسمان ها و ادامه بهشت است یا درختان همیشه سبز و سرو کوهی اشاره اي به زندگی جاویدان است. طاووس سمبل 
ي رو در رو که در دو سوي مشترکی از این نوع است، اگر چه معناي آن در اسالم و مسیحیت یکسان نیست. طاووس ها

درخت مسبک شده زندگی قرار گرفته، دیوارهاي نخستین برج خرقان را زینت می بخشد. اغلب با استفاده از سنگ 
قبرهایی که با چراغ ها و آیات قرآنی از سوره نور تزیین گشته و به خصوص در محراب، تداعی می شود. در این رابطه 

ا روبروي قبله قرار دهند تا بتوان از آن مانند محرابی استفاده کرد. در اینجا نیز اغلب تصریح شده است، سنگ قبر ر
  ). 1390تجدید خاطره متوفی با اجراي مراسم دینی پیوند نزدیک دارد (کیانی ، 

وجود شواهد، گرچه به صورت پراکنده، می رساند که منظور از به کار بردن سمبل هاي گوناگون در معماري تدفینی 
ی، بیشتر طلب نعمت بهشت است تا ابراز وفاداري. برخالف آنچه در سایر سرزمین هاي اسالمی وجود دارد، فقدان ایران

کامل قبرهاي هفت گوش براي پیروان شیعه هفت امامی ایران به چشم می خورد، حتی قبرهاي شیعه دوازده امامی به 
ر قم که ظاهراً متناسب با محل آن بافته شده، منحصر ندرت دوازده گوشه دارد. قالی دوازده گوش حرم معصومه (س) د

به فرد است. پس تا آنجا آشکارا مشاهده می شود، سمبلیسم عددي، از خصوصیات مهم آرامگاه هاي ایران نیست. شاید 
  ). 1390در این باره عدد هشت یک استثناي مهم باشد (کیانی ، 

شاید در همه قرآن هیچ آیه اي » کل نفس ذائقه الموت«وید: است که می ک 21از سوره  35معمولی ترین آیات، آیه 
متناسب تر از این براي موضوع مرگ نباشد، لیکن کمتر میدانی به این فرضیه می دهد که آرامگاه ها بدین قصد احداث 

و منظور از  گردیده تا براي متوفی برکاتی را مسئلت نماید. پس کتیبه ها به جز این که نشانه گوري است، کمتر وضع بنا
  ). 1390آن را روشن می سازد (کیانی ، 

  سنگ گور  1 -2- 4-2
در ایران هنوز سنگ گورهاي بسیار کهن یافت نشده است. در گنجینه (موزه) حضرت رضا (ع) در مشهد، سنگی است 
که نخستین سنگ مرقد آن حضرت دانسته شده است، ولی این نادرست است. این سنگ در یکی از قدمگاه هاي 

و براي همین » هذا مقام رضا«حضرت در یزد نصب شده بوده و مربوط به زمان آل کاکویه است. روي آن نوشته شده 
چنین پنداشته شده که سنگ قبر است. چند سنگ قبر کهن از سده هاي پنجم و ششم بر جاي مانده که برخی بسیار پرکار 

ن پشت یزد به دست آمده است. چند سنگ مرمر کهن از سده و زیبا هستند. نمونه هایی که از گورستان شیخ جنید تورا
ششم است. در رباطی سر راه خمین به شمس آباد، چند سنگ از سده ششم و هفتم مانده است. در فارس در آرامگاه 

  ) . 1387روزبهان و در گرگان در پیرامون گنبد قابوس هم نمونه هایی است (معماریان ،
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هاي فراوانی بر جاي مانده است روي بیشتر آن ها آیاتی از قرآن و گاهی نام مرده و از سده هشتم به بعد، سنگ گور
  گاهی سازنده و خطاط و تاریخ ساخت آن کنده شده است. از آن پس کنده کاري هاي ویژه اي باب می شود.

  نشان سرو  2 -2- 4-2
همدان یا بختیاري بر سنگ هاي گور براي نمونه درویشان روي سنگ گور خود نشان سرو می کندند یا در اسد آباد 

نشانه هایی کنده می شده که پیشینه مرده را روشن می کرده است. براي نمونه براي یک سلمانی، نشانه و براي یک 
پهلوان، دو میل کنده شده است. یا سر گور پهلوان ها یک تندیس شیر سنگی کار گذاشته شده اند. آن ها بیشتر گورهایی 

کاشی ساخته می شد، نزدیک به پنجاه تا شصت سانت از زمین باال می آوردند و گرداگرد یا روي آن  را که با سنگ یا
  ) . 1387چیزهایی می نوشتند (معماریان ،

  سنگ ایستاده   3 -2- 4-2
براي برخی از گورهاي عارفان، افزوده بر سنگ گور ، یک سنگ ایستاده هم کار می گذاشتندکه بر آن نیز کتیبه اي نیز 
کنده می شد. نمونه آن گور عطار نیشابوري است. این سنگ مربوط به زمان مرگ او نیست و پس از تیموریان آن را کار 
گذاشته اند و گور در جلوي آن جاي می گرفت؛ مانند سنگ شیخ احمد فهادان در یزد. در زیر گنبد خانه آن که داراي 

یوار، در رواقی بوده که دور گنبد خانه می گشته است. آن جا محرابی بود، کسی خاك نشده است. گور شیخ در گوشه د
خانقاه و عبادتگاه او نیز بوده است. پنجاه، شصت سال پیش، آن سنگ گور در دیوار کنده شده و آن را در محراب گنبد 

داشته است. جسد  خانه دوازده امام کار گذاشتند. در بندر آباد یزد، آرامگاه عارف شیخ تقی الدین دادا و فرزندانش جاي
شیخ را پس از مدتی به گور کنونی در یزد منتقل کرده اند. ولی آرامگاه پسرانش هنوز آن جاست. سنگ قبر آن ترکیبی 
است از سنگ و کاشی. بدون گونه که یک سنگ را در میانه گذاشتند، گرداگرد آن را کاشی کردندو به اندازه سی 

  ) . 1387یخ نیز سنگی را بر دیوار کار گذاشتند. (معماریان ،سانت برجسته نمودند. در آرامگاه خود ش

  کاشی سنگ قبر  4 -2- 4-2
در کاشان آرامگاه هایی بسیار کهن هست که سنگ قبر آن با کاشی ساخته شده و بسیار زیبا هستند؛ یکی از آن ها از 

  زمان آل بویه بر جاي مانده است. 

  چلیپا  5 -2- 4-2
آثار بازمانده از پیش از اسالم در ترکمن صحرا فراوان نیست. ولی از پس از اسالم چندین امامزاده را می توان برشمرد، 
مانند امامزاده نور که در خود گنبد قابوس امامزاده مهمی است. در آن سرمین، مردم بر سنگ گورشان نگاره هاي چلیپا و 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

108 
 

سنگ هایی آنجا فراوان است که بیشتر به گونه ایستاده باالي گور کار می  چلیپاي شکسته کنده کاري می کردند. چنین
  گذاشتند.

باید یاد آوري کرد نگاره هاي چلیپا پیشینه اي بسیار کهن در ایران دارند و نمونه هاي آن را می توان روي سفال هاي 
  ) . 1387صلیب مسیحیان نسبت داد (معماریان ،بازمانده و دیگر چیزها یافت. از این رو نمی توان و نباید این نگاره را به 

   1بارگاه هاي مقدس و امامزادگان  2- 4-2

سادگی اي که پیامبر به مؤمنان توصیه می کردند، هم از طرف اعراب و هم از جانب ایرانیان، رعایت نشد. در مدفن خود 
مسجد المنوره  –ژه هنگامی که مسجد پیغمبر پیغمبر که در درون خانه اش واقع شده بود و مورد احترام قرار داشت، به وی

به وسیله ولید بن عبدالملک در دوران حکومت بنی امیه توسعه یافت، بارز گردید، محراب یاد آور مکان قبر بود. در  –
دو قرن نخستین اسالمی، همان گونه که قابل پیشگویی بود، قبرهاي دیگري از مقامات عالیه مذهبی، چون اصحاب پیغمبر 

ا با نصب چوبی که در فرهنگ هاي دیگر شاخص عمومی گور یا اعضاي اهل البیت مشخص شدند، محل دفن آنان ر
بود، مشخص می ساختند یا آن را با سایه بانی، چادري یا چیزي مشابه آن می پوشانیدند. این رسم تا روزگار جدید در 

اي بعضی قسمت هاي جهان اسالم مانند آسیاي مرکزي و شرقی ادامه داشت. منظور از این اقدام فراهم ساختن سایه بر
  .متوفی بود، این سایه تفسیري بود که از قرآن پیروي شده بودو یکی از برکات بهشت به شمار می رفت

بدین نحو منع اصلی، به گونه اي محسوس رفع شد، لیکن این کار در زمینه اي مذهبی به شکلی ساده انجام پذیرفت ، فقط 
بناهاي باشکوه آرامگاهی در آورد، به نوعی که در نزد مسأله گذشت زمان بود که سایه بان هاي پارچه اي را به شکل 

مصطلح شده است . باز در اینجا محدودیتی که پیغمبر معین فرمودهبود با » قبور سایه بانی«دانشمندان غربی با نام مناسب 
اران قرار تعبیرهایی مغالطه آمیز، کنار گذاشته شد: چنین استدالل می شد که چون زمین باالي گور در معرض باد و ب

دارد، احداث سایه بان جایز است. با گذشت زمان، وسیله دیگري براي اعتبار بخشیدن به آرامگاه پیدا شد: محرابی بدان 
افزوده گردید و بدین ترتیب مدفن (که اغلب یکی از مشاهیر دنیوي در آن به خاك سپرده شده بودنه شخصیتی مذهبی) 

ن آرامگاه، که عملی کامالً شیعه وار است، از سنت دیر پاي اسالمی که طبق آن به عبادتگاه تبدیل شد، بدین سان ساخت

                                                             
وماً به آرامگاه . مرقد به معنی آرامگاه است و بیشتر به آرامگاه بزرگان گفته می شود مزار هم به معنی آرامگاه و هم جاي زیارت و دیدار کردن است و لز 1

یا تماشاگاه هم مزار گفته شده است . هنوز در بزرگان و امامان گفته نمی شود؛ به هر گوري که مردم به دیدار آن می روند، می توان گفت . حتی به باغ 
نام باغ مزار  سرزمین هاي شرق ایران و به ویژه در افغانستان به گردشگاه، مزار می گویند که به آن چمن هم گفته می شود. در کاشمر هم جایی است که به

ي می نمودند و آن ها را به گردشگاه عمومی تبدیل می کردند. اکنون زیرا معموالً مردم گورستان ها را چه گور بزرگان بوده و چه مردم عادي، درختکار
ت است؛ سناباد توس، بیشتر مردم تنها به گور بزرگان به ویژه بزرگان فرهنگی مزار می گویند . مانند مزار حافظ یا سعدي یا خیام. مشهد به معنی جایگاه شهاد

شهید شده اند، نجف، مشهد حضرت علی (ع) است و کربال، مشهد حضرت سید الشهدا (ع) می مشهد امام رضا (ع) است و جایی است که ایشان در آنجا 
 ) . 1387(معماریان ، باشد. آمل، مشهد میر بزرگ است که البته میر بزرگ شهید نشده است ولی به گور او مشهد گفته می شود

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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هر مکانی می توانست به عنوان مسجد مورد استفاده قرار گیرد، بهره گرفت. در سراسر ایران بسیاري از امامزاده ها، امروزه 
  ). 1390جانشین مسجد شده اند(کیانی ، 

  جاي آرامگاه ها  1- 2- 4-2
مان هاي ویژه در معماري ما ، بارگاه هاي مقدس و آرامگاه امامزادگان است که از جهاتی با آرامگاه هاي یکی از ساخت

دیگر تفاوت دارد . امامزاده ها در سراسر ایران پراکنده اند . ولی در برخی سرزمین ها بیشتر و برخی کمتر هستند . در 
شود . در سرزمین آذربایجان در زمان صفویان که شیعه بودند سرزمین سیستان و بلوچستان کمتر امامزاده اي یافت می 

  ) . 1387(معماریان ، چند امامزاده در پیرامون تبریز و مراغه ساخته شد

ضمناً باید خاطر نشان ساخت، در حالی که بزرگ ترین بقاع کشور آنهایی هستند که از آغاز ظهورشان مراکز آیین تشیع 
مانند بقعه بایزید بسطامی و تربت شیخ جام اکثراً از حمایت اهل تسنن برخوردار بوده اند. بوده اند، بقاع کوچک تر، 

  ). 1390تأثیرات اساسی آثاري از دشت ها هموار واقع در شمال و شرق آسیاي مرکزي را به میان آورد(کیانی ، 

ان درسده چهارم هـ. / دهم م. ظاهر شده ما هنوز نمیی دانیم که چرا گروه پیوسته اي از نخستین آرامگاه هاي اسالمی ایر
است. سلسله ها و نهضت هاي شیعی براي زیارت مقابر و آرامگاه هاي اعقاب علی (ع) اهمیت زیادي قائل بودند و همیشه 
تالش می کردند که اماکن مقدسه سنتی و کهن ایران را اسالمی کنند و همین روند از طرف ایران به سرزمین هاي غرب 

خصوصاً مصیر فاطمی، نیز توسعه یافت (این پدیده در ایران ریشه اي عمیق و کهن داشت) (اتینگهاوزن و گرابر اسالمی، م
 ،1387 .(  

آرامگاه هاي امامان شیعه به ندرت در شمار این برج هاي مقبره اي قرار می گیرد، اگر چه چند تن از اعضاي خاندان 
ي آرامگاهی براي خود ساختند، غالب این بناها از نوع عالی ترین سلسله هاي شیعی مذهب سواحل دریاي خزر برج ها

نوع آجر پخته است که با آجر و کاشی هاي گوناگون تزیینی اغلب به صورت اسپرهایی نصب شده، حاشیه اي کتیبه اي 
افزاید. بام هاي چند  در باالي تنها درب برج یا زیر گنبد ایجاد شده اند و گاهی دهلیزها یا گیلویی ها بر زیبایی آن ها می

وجهی با گلگیر مانند، پوشش معمول این بناهاست. این نوع بام ها پوششی است براي گنبدهاي بسیار کوتاه تر داخلی. از 
نظر معماري و ساختمانی صرف، ارتفاع آن ها در سادگی شان بی تجمل است، ولی در تزئینات به کار رفته، اغلب اسراف 

کید بر روي یک میله منفرد باریک تأثیر عمده بصري برج را به وجود می آورد و خطاي گردیده است. سادگی و تأ
متر ارتفاع دارند،  20تا  15باصره اثر بلندي آن را شدت می بخشد. حتی گرچه بیشتر این برج هاي اولیه فقط در حدود 

  ). 1390ولی بلندتر از این حدبه نظر می رسند (کیانی ، 
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  نیشهرهاي کانو  2-2- 4-2
حتی در سرزمین خراسان هم امامزاده کم است و تنها حرم امام رضا (ع) و آرامگاه تنی چند از یاران ایشان ، خواجه ابا 
صلت و خواجه ربیع ، و امامزاده عابد کاخک را می توان با امامزاده هاي قم و کاشان و ري مقایسه کرد . در کرمان نیز 

(دامغان) امامزاده جعفر و در بسطام ، امامزاده محمد و مزار بایزید را می توان نام امامزاده کم است . در سرزمین کومش 
  برد . در پیرامون کویر و در طبس ، چون زمانی به دست شیعیان اسماعیلیه بوده چند امامزاده وجود دارد .

که بسیار ارزشمند است و باید در همه آرامگاه ها و بقعه ها و حرم ها ، نمونه هایی از معماري و آرایه یافت می شود 
گفت همین آثار هنري است که معماري ایران را نگه داشته است . هر کدام از این بقعه ها ، یک موزه معماري است . از 

  ) . 1387ساختمان سازي آن ها استفاده شده (معماریان ، فنون ساختمانی در زدن تاق و گنبد تا الگوهایی که در

  آرایه ها  2-3- 4-2
چنین همه هنرهایی که در آرایه ها به کار رفته است، مانند کاشی کاري، گره سازي با آجر یا با کاشی، با آجر و هم

کاشی در هم (معقّلی)، کاشی تراش کاشی پیش بر، گچ بري هاي شیر و شکري، همچنین آینه کاري و مذهب زیر نقش 
ا، انواع ضریح ها از چوب یا فلز و به ویژه نوع فوالدي آن، و نیز کارهاي روي چوب، از درها تا، دست اندازها و نرده ه

  ) . 1387قبه ها و مکعب هاي باشکوه و سپس کتیبه ها و خطوط مختلف که همگی شایان توجه هستند (معماریان ،

بر حسب ذوق زمان بسیاري از این آرامگاه ها داراي مجموعه اي از طاق هاي بی عملکرد ساختمانی شگفت آوري  
می گویند. این خصوصیت به گونه اي مؤثر عدم تناسب » کاربندي«که با گچ ساخته می شد و اصطالحاً آن ها را  شدند

میان گنبد کوتاه داخلی و گنبد بلند بیرونی را که از ویژگی هاي بسیاري از این بناهاست، از نظر پنهان می ساخت (کیانی 
 ،1390 .(  

  ضریح  2-4-٢-٤
قبر گذاشته می شود تا دست کسی به سنگ گور نرسد. در گذشته روي گورها یک تخته  ضریح صندوقی است که روي

بعد آن را بزرگ تر کردند. گاه به جاي سنگ، کاشی برجسته هم به کار می  1سنگ به عنوان نشانه کار گذاشته می شد.
اي نمونه ضریح رفت. سپس روي آن یک ضریح کار گذاشته شد. ضریح نخست با کاشی و چوب ساخته می شد. بر

حضرت معصومه (س) در قم از کاشی است. اکنون برخی ضریح ها فوالدي شده اند. مکعب هاي فوالدي که با تکه هاي 

                                                             
ساخته شود. از این رو جاي مقبره حضرت امیر المؤمنین (ع) کامالً روشن نیست. این . برخی بر این عقیده اند که از دید اسالم نباید بر گور مردگان چیزي 1

آهویی از دست او وصیت ایشان بوده که در جایی به خاك سپرده شوند و نشانه هاي آن را از میان ببرند. گفته می شود هارون الرشید، به دنبال شکار بوده و 
ه تازي خود فرمان می دهد که آهور را بگیرد، نمی گیرد. از کسی می پرسند اینجا کجاست؟ راهبی که آنجا فرار می کند و در جایی می استند. هر چه ب

 ) . 1387(معماریان ، عبادتگاهی داشته، پاسخ می دهد، اینجا مرقد حضرت امیرالمؤمنین (ع) است و از آن پس آنجا مورد احترام قرار می گیرد

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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فوالدي دیگر به هم پیوسته شده و یک شبکه درست کرده اند. در پس شبکه، شیشه اي کار گذاشته می شود تا کسی 
این مکعب ها ساده تر شده و به گونه گوي هایی در آمده که با تکه هایی پول هاي ریخته شده مردم را بر ندارد. بعد ها 

  ) . 1387به هم پیوسته شده است. بیشتر ضریح ها سرپوشیده هستند (معماریان ،

  ساختمان هاي پیرامون  2-5-٢-٤
و جاهایی براي پذیرایی » رالشفادا«، »دارالغربا«، »دارالضیافه«، »دارالسیاده«، »بیت خیر«در کنار حرم ها ساختمان هایی به نام 

  وجود داشته است.» غریب خانه«از کسانی که سرپناهی ندارند به نام 

درباره نگاره ها (نقوش) و آرایه هایی که در حرم ها کار می شود، باید گفت شکی نیست که در هنرهاي وابسته به 
نرمندان الگوها را از طبیعت انتزاع می کردند و به معماري ایرانی، هرگز به تقلید محض از طبیعت رو آورده نشده است. ه

نگاره هایی تجریدي می رسیدند. قالیبافان به آن نگاره هاي یله اي یا آزاد می گویند. نگاره ها بیشتر نمادهاي معنوي و 
نسراها روحانی را به یاد می آورند که مایه آرامش روح و روان است. ولی گاه در ساختمان هایی چون سراها و کاروا

  نگاره هاي طبیعی یافت می شود .

 ).1387خان نگاره هاي آهو و تازي کار شده است(معماریان ،براي نمونه در کاروانسراي وزیر کاشان و یا سراي گنجعلی

  حرم  2-6-٢-٤
دارد که  حرم به جایگاه و ساختمانی گویند که باید با احترام و تشریفات ویژه بدان وارد شد. هر امامزاده اي یک حرم

معموالً درون یک بقعه و گنبد خانه آن است، در جایی که مرقد و ضریح قرار دارد. حرم می تواند به مجموعه اي از 
(ع)که در بر گیرنده آرامگاه، دار الضیافه، دارالسیاده و ساختمان هاي دیگر ها نیز گفته شود، مانند حرم امام رضاساختمان

  ).1387در قم که در بر گیرنده صحن بزرگ و صحن کوچک می شود (معماریان،است. یا حرم حضرت معصومه (س) 

  آینه کاري در حرم ها و امام زاده ها  2-7- 4-2
در زمان صفویان کارهاي زیبا انجام می شده، مانند آینه کاري مذهب در زیر قله گنبد که بسیار زیابست . ولی در روزگار 

نگ هاي زننده هم بهره گیري شده که همه مالحت و حرمت را از ساختمان قاجاریان این کارها بزرگتر گشته و از 
  ) . 1387گرفته است (معماریان ،

  کاشی هاي ازاره  8- 2- 4-2

کاشی هاي ازاره حرم در تعمیرات گوناگون جابجا شده و این امر از روي کتیبه ها روشن می شود. زمانی کاشی هاي 
ژه اي کاشی کاري با کاشی هاي زیر نقش و پیش بر بود. بدین گونه که تکه ازاره، کاشی کاري سنجري، یعنی گونه وی

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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هاي کاشی را نخست به همان شکلی که خود می خواستند می بریدند و رنگ می کردند و آنگاه لعاب می دادند و سپس 
ی بن ابی زید با قطعات پیش بر کاشی ترکیب می کردند و نقش ازاره را درست می کردند. کاشی هاي محراب، کار عل

  ) . 1387از اوایل سده هفدهم می باشد که بسیار زیبا است. (معماریان ،

   

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  مفهوم تشبه،تنزیه و نحوة تجلی آن ها در مزارها  4-3
تشبه و تنزیه از مفهایم مهم عرفانی که تجلی آن ها در مزارهابه طریق گوناگون صورت می گیرد.این عربی در کتاب 

حق سبحانه و تعالی را در مشاهده بندگانش دو نسبت است: نسبت تنزیه و نسبت «آورده است. زیهمکیه در مورد تشبه و تن
او را همانندي »لیس کمثله شی «نسبت تنزیه عبارت از تجلیش است در-به نوعی از تشبه-تنزل و فرود آمدن به خیال

فرمود:او را چنان پرستش کن که گویی تجلییش در بیان رسول خداست که -تشبیه-)و نسبت دیگر11نیست.(شوري:
  )7/73، 1384ابن عربین ».(مشاهدش می کنی

) در جایی دیگر آمده است تشبیه 53، 1377جرجانی ».(تشبیه در لغت،داللت بر مشارکت امري با دیگري در معنی است «
ن اندیشه را پذیرفته اند، به یکسان و همانند دانستن مخلوق با خالق،و نسبت دادن صفات بشري به خداست و آنان که ای«

) در واقع ،اگر تصور ما از ذات صفات و افعال خداوند همچون انسان باشد و 1388،13اردستانی ».(مشبهه شهرت یافته اند
به قول ابن عربی به مرتبه خیال نزول کرده باشیم،معتقد به تشبیه شده ایم.بغدادي در کتاب الفرق بین الفرق تشبیه را به دو 

معرفی می کند: در گونه اول ذات باري تعالی را به ذات غیر وي تشبیه می کنند و در گونه دوم، صفات او را به  صورت
صفات غیر او مانند می سازند. این گروه به ایات و احادیثی استناد می کنند که به عقیده ي ایشان می توان جسم بودن 

قلب المومن بین اصبعین من اصابع :«) و یا 1384،241مولوي »(الرحمنخلق آدم علی صوره «خداوند را در آنان دید مانند:
  )118، 1381شهرستانی ».(الرحمن

التنزیه:عباره عن تبعد ) «33،  1381اشعري ».(در مقابل اهل تشبیه اهل تنزیه قرار گرفته اند که آنان را معطّله نیز گویند«
) دور 60، 1377جرجانی »:( تن پروردگار از اوصاف انسانی الرب عن اوصاف البشر:تنزیه عبارت است از دور نگه داش

این گروه «نگه داشتن خداوند از اوساف بشري به نفی رؤیت الهی می رسد و در نتیجه به نفی تشبیه از اون بر وجهی . 
وعی ثنویت صفات الهی را عین ذات خداوند می دانند و معتقد اند که جدا ساختن صفات از ذات خداوند، افتادن به دام ن

همانا باري تعالی عالم به علم است و علم وي ذاتی است، قادر به قدرتش است و قدرت او ) «16، 1388اردستانی ».(است
) بنابراین، تشبیه به معناي نسبت دادن 63، 1381ذاتی اوست، زنده است به حیات و حیات وي ذاتی اوست ( شهرستانی 

انسان براي درك هر «ن خدا از هرگونه صفتی است.تشبیه بیان می دارد کهاوصاف بشري به خدا و تنزییه،عاري نمود
چیزي یا باید آن را نمادینه کند.یعنی نشانه اي براي آن قرار دهد و یا اینکه میان خود و آن سنخیتی بیابد: به عبارت دیگر، 

در  رك کند.مفاهیم تشبه و تنزیهمدرك و مدرك،همجنسی ایجاد کند تا آن را قرار دهد تا به دین وسیله وي را بهتر د
  ) .1391(حمزه نژاد ، مزارها به طریق مختلف تجلی می گردند

گروهی از مزارها نماینده تشبیه ،و گروهی نماینده تنزیه است و هر یک،سعی در به نمایش گذاشتن ادراك و حس 
  حقیقت جویی خویش دارند. 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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از نمودهایی است که درك خداوند را براي انسان ها آسان تر می کند تشبیه در مزارها و اماکن مذهبی به معناي استفاده «
) بدین جهت در مزارهاي تشبیهی،از 54، 1390حمزه نژاد ».(و موجب ایجاد رابطه اي صمیمانه تر با وي می گردد

یقت را عناصري استفاده شده که موجب به حداکثر رسیدن میزان تشبیه شده و صفاتی را متجلی ساخته است که درك حق
تا منزله درك انسان ها ساده و آسان می کند.در مقابل آن، مزار تنزیهی به دنبال عاري نمودن ویژگی هاي جسمانی و 
تشبیهی از ذات حق است و برخالف مزار تشبیهی،سعی در به حداقل رساندن نمودهاي کالبدي و توصیف ذات پروردگار 

،سیر به تنزیه تمناي دل است و این مزار،نمود کاملی است از جالل با استفاده از این نمودها دارد.در این مزارها
در حقیقت،درجه ادراك انسان هاست از ذات   خداوندي.به طور کلی می توان اظهار نمود که تشبه و تنزیه

طلق که پروردگار.انگاه که به ذات حق بنگریم،او را منزه از هر منزه از هر تعریف و توصیفی در می یابیم،یعنی حقیقت م
هنوز به تجلی نیامده است(تنزیه).اما آنگاه که به جلوه گر شدن وجود حقیقی خداوند در آفرینش بنگریم،می توانیم 

پس چون به اکثرا می نگریم در دام تشبیه هستیم و چون به وحدت «شناختی محدود از وي بیابیم و این محل تشبیه است.
اهرش در گیتی است صرفه نظر می کنیم.به تنزیه دچار می مطلق می نگریم و از اسماء و صفات او که مظ

  )25، 1388اردستانی».(شویم

  مفهوم جمال،جالل و نحوة تجلی آن ها در مزارها  4-4
جمال (زیبایی)و جالل(هیبت)،دو اصطالح منحصر به فرد فلسفه و عرفان اسالمی اند.اما نقش آن ها در ساخت هنر،به «

چنان شگفت انگیز است که بدون بررسی کارکردشان،تبیین ویزگی و ماهیت مزارها  ویژه معماري قدسی و مذهبی،آن
جالل به معناي بزرگی و بزگواري و در اصطالح،از صفاتی است که به قهر و )«87، 1386رهنورد».(چندان ممکن نیست
جمال به معنی خوب صورت و «)در تعریف جمال می توان گفت:45، 1386گوهرین».(غضب تعلق دارد

)عالمه جعفري در توصیف جمال می 50همان،».(یکوسیرت،خوبی و خوب شدن است و به رضا و لطف تعلق داردن
جمال و زیبایی،وسیله اي است براي وصول به کمال،مشروط بر آنکه معناي جمال را در یابیم و اجازه ندهیم تا «گوید:

ظ عربی حس در فارسی نیکویی است.در اثار معادل لف)«92، 1386جعفري».(زیبایی ما را از درك حقیقت باز دارد
  ) .1391(حمزه نژاد ، سهروردي و غزالی و دیگر عرفا نیز نیکویی دقیقاَ در ترجمه حسن به کار رفته است

جمال نیز بر همین معناست.جمال،حسنی است که ظاهر و بارز شده و دراعیان موجودات تجلی پیدا کرده است:به عبارت 
شخصیت صفت جمال،ویزگیهایی چون )«4، 1381تقوایی».(است و در مقام خفی نمی گنجددیگر،جمال،کمال ظهور 

». لطف،رضا و رحمت را بر مال می کند و شخصیت صفت جالل، ویژگی هاي قهر،غضب،عزت و عظمت را
، تضاد ) اما باید توجه داشت که این دو صفت،با یکدیگر متضاد نیستند و اگر تضادي نیز به نظر آید1380،757(الهیجی

در ظاهر است نه در باطن.زیرا در باطن هر جمالی،جاللی خفته و در پس هر جاللی،جمالی پنهان است.در معماري مزارها 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ویزگی هاي متنوعی با ظرافت هاي خاص وجودي و بصري متجلی می گردند که آن ها را می توان با مظاهري چون 
ررسی کرد.تمامی این مظاهر،نمودهایی از مفاهیم قدسی است و صمیمیت و هیبت،دعوت گري و انزوا،فقر و غنا و....ب

ذیل جلوه هاي جمال،جالل،تشبیه و تنزیه قابل بررسی اند.در پزوهش حاضر،جهت گونه شناسی مزارها،از طریق بررسی 
مفاهیم قدسی که مبناي پژوهشی است،به شناخت مظاهر آن ها در پژوهش حاضر،جهت گونه شناسی مزارها،از طریق 

رسی مفاهیم قدسی که مبناي پزوهش است،به شناخت مظاهر آن ها پرداخته و سپس با توجه چگونگی تجلی این مظاهر بر
  ) .1391(حمزه نژاد ، در کالبد،مؤلفه هایی معرفی شده و در مزارها مورد بررسی گرفته اند

  نمودار زیر،روند گونه شناسی مزارها را بر اساس مفاهیم قدسی نشان می دهد.

  

  

و مولفه هاي جمالی و  –تجسد گونه و تجلی گونه  –به نظر می رسد تفاوتهاي بنیادینی میان مولفه هاي تشبیهی و تنزیهی 
مظاهر جمال ف جنبه هی تشبیهی و ملموس کمال را دارند و جنبه هاهی جذاي کمال اند .در مقابل .« جاللی وجود دارد 

ار نقره ک»( ف مظاهر جاللی ، عمدتاً خاصیت تنزیهی دارند و تنها جنبه دست نیافتنی بودن کمال را بیشتر منعکس میکنند
)به این ترتیب می توان گفت که وحدت و تجلی جمال و جالل خداوندي و به کارگیري تشبیه و تنزیه در تار 1387،117

و پود کالبدي فیزیکی ، به طرق گوناگون در مزارها صورت می گیرد. در این میان نمودهایی که بیشتر مظهر کالبدي و 
ناسب با صفات صمیمیت ، زیبایی و دعوت گري است و این مزارها مت –تشبیهی دارند  بیان کننده ویژگیهیاي جمالی 

جزء مزارهاي تشبیهی به حساب می آینددر مقابل ، عاري نمودن ویژگیهاي تشبیهی و به کار گیري تنزیه و به حداقل 
است و این  رساندن نمودها و مظاهر کالبدي ، بیان کننده ویژگیهاي جاللی متناسب با صفات قهر ، غضب ، هیبت و انزوا

جاللی قرار می گیرند . در این میان ، بهرهگیري از ویژگیهاي مشترکی هر دو گونه ،  –مزارها در گروه مزارهاي تنزیهی 
جاللی را به دست می دهند بدین ترتیب گونه هاي مرتبط با مفاهیم جمال ، جالل ،  –جمالی ، تنزیهی  –مزارهاي تشبیهی 

  ):1391(حمزه نژاد ، به صورت زیر قابل مالحضه اندتشبیه و تنزیه بر روي یک طیف 

  جاللی - تنزیهی          جمالی و تنزیهی جاللی –جمالی                 تشبیهی  –تشبیهی              

  

جاللی ، در میانه طیف  –جمالی و تنزیهی  –جاللی در دو انتها و گونه تشبیهی  –جمالی و تنزیهی  –گونه هاي تشبیهی 
قرار دارند بدین ترتیب ، هنگامی که با نهایت جمال مواجهیم ، بیشترین استفاده از جنبه هاي تشبیهی را در آن خواهیم 
دید و در مواردي که با جالل مطلق روبه رو هستیم ، بیشترین میزان تنزیه را با عاري نمودن آن از هر صفتی مشاهده 

بررسی مفاھیم قدسی 
)مبنای پژوھش(  

شناخت مظاھر 
 مفاھیم قدسی

بررسی تجلی 
مظاھر قدسی در 

 کالبد

شناخت مولفھ 
ھای کلبدی در 

 مزارھا

الگو شناسی بر 
اساس بررسی مولفھ 

 ھای کالبدی
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، معیارهاي مورد نظر به عنوان نمود تجلی مظاهر تشبیه ، تنزیه ، جمال و جالل در مزارها  زیرخواهیم کرد.در جدول 
مطرح و در نهایت سه گونه مختلف بر اساس آن معیارها معرفی شده است . معیارهاي طبیعت گرایی ،داللتگري از طریق 

تشخیص تشبیه و تنزیه در نظر گرفته شده اند، نماد ، نشانه و آیه و مرکز گرایی ، محور گرایی و کانونمندي فضا جهت 
زیرا بیشترین نمود را در کالبد مزارها دارند و از طریق آن ها می توان به تشبیه صفات خداوندي پرداخت یا او را از هر 
صفتی عاري نمود  همچنین سه معیار نقش فضاي درون در پذیرش زائر ، استفاده از مصالح فاخر و پرتزئین و سلسله 

راتب فضایی و تنوع فضا ها در رسیدن به مقبره ، به علت امکان انتقال مفاهیم زیبایی و ظرافت ،آرامش و امنیت و م
  ) .1391(حمزه نژاد ، همچنینعظمت و غلبه ، جهت تشخیص جمال و جالل در مزارها به کار گرفته شده اند

  نقش استفاده از مصالح فاخر و پرتزئین در مزارها  4-5
از مصالح فاخر ، به معناي به کار گیري هر چیز زیبا و دوست داشتنی است که به چیز دیگر ضمیمه شود و به آن استفاده 

زیبایی بخشد . به گفته بورکهارت : ((هنر اسالمی به ویژه در آنجا که به مککانهاي عبادي مربوط می شود ، فضایی را می 
انجام پذیرید.چنین فضایی در آن واحد به دو عملکرد که مکمل  افریند که در ان عبادت آنچنان است که شایسته است

یکدیگرند پاسخ می گویند: نخست آنکه زیبایی عبادت حق را جلوه گر می سازد و دوم آنکه در همان زمان ،آن زیبایی 
افزودن  بدین ترتیب است که جلوه گر ساختن زیبایی پروردگار، گاه از طریق 1365،559را حفظ می کند)). (بورکهارت

تزئینات و استفاده از مصالح ارزشمند ف و گاه از طریق به حداقل رساندن تزئینات جهت نشان دادن خلوص ذات حق 
صورت می گیرد . امر استفاده از مصالح فاخر در زیارتگاه ها و مزارهاي جمالی ، مسئله اي مهم است و ((اجزایی که به 

، نه تنها در باال بردن کیفیت فضاي ویژه عبادت و زیارت ، نقشی موثر  سبب زیباسازي صوري فضا به کار گرفته شوند
  )1376،320دارند ، بلکه در عملکرد فیزیکی و ساختاري بنا نیز دخاتی جدي دارند))(علی ابادي 

  هاي مزار از نگاه مصالح و تشبیه تنزیه ، جمال و جالل گونه  1- 4-1
شکوه معماري مزارهاي جمالی ف به تزئین و آرایش آنها و نوع مصالحی که در این  زمینه به کار گرفته می شود ، 
بستگی دارد. هر چه جمال مزار بیشتر باشدف تزئینات وسیعتر و ظریفتر می شود و مصالح به کار رفته در آن آرایه ها نیز 

ع هندسی اجرا شده توسط مصالح فاخر ، گچ بري و استفاده از شیشه و از تنوع بیشتري برخوردار می گردد. نقش هاي بدی
آینه در درون گچبریها ، ساخت مقرنسها و استفاده از گچ و کاشی در ایجاد آنها ، دنیایی پر نقشو نگار و شپگفت انگیز را 

ریح ها و صندوق هاي روي در تزئیننات مزارهاي جمالی به وجود آورده است. استفاده از مصالحی چون نقره و طال در ض
مقبره ، دیواره هاي اطراف یا زیر گنبد ، در رواق ها ، درهاي وروردي ودر گنبدها به اوج خود رسیده و این ویژگی ، 
سلطه تجملی و مخاطب دوست را در این مزارها تقویت می کند . الزم به ذکر است که با توجه به پیشرفت مصالح در هر 

تغییر کرده است  براي مثال ، در دوره صفوي که اوج قدرت و تمول پادشاهان بود ، استفاده از طال  دوره ،نوع تزئینات نیز
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و آینه در زیارتگاهها و مزارها به اوج خود رسیده است و در ساخت مزارها و در تزئین فضاهاي مصنوع آن ،از مجرد 
  به بیننده القا کننده ، کمال بهره برداري شده است. ترین عناصر مادي که می توانند عالی ترین مضامین روحی و معنوي را

در مزارهاي جاللی بر خالف مزارهاي جمالی از به کارگیري مصالح فاخر چون طال و نقره و نیزه آینه کاري پرهیز شده 
رد .این است زیرا بیم آن می رود که استفاده از این مصالح ، موجب اغواي زائر شود و او را از اصل حقیقت دور نگه دا

مزارها با تزئینات کم و بافتهاي مات و زبر ، فضاههایی را می آفریند که معانی و مفاهیم را نه به صورت آرایه ، که به 
  ) .1391(حمزه نژاد ، ، به مخاطب القا می کند»حضور ندارد «و » نیست «صورت آنچه 

ی رود و تنوع و ریزه کاري هایی که در مزارهاي در این مزارها آرایه ها بیشتر به سمت آرایه هاي پر صالبت پیش م 
جمالی وجود دارد ، کمتر به چشم می خورد . سادگی و حداقل گرایی در مزارهاي جاللی ، بر نوع مصالح به کار رفته در 
بناها تاثیر دارد و عظمت و هیبت توسط عناصر و تزئیناتی القاء می شود که موجب جلب نظر زائر نمی گردد . در این 
مزارها از هر چیز که مخاطب را به لحظه اي غفلت از اصل و حق و معبود باز می دارد پرهیز شده و مصالح فاخر از آنجا 

  ) .1391(حمزه نژاد ، که عناصري مادي و دنیوي اند ، مطرود شناخته شده اند

دوره هاي آذر ي و اصفهانی به به نظر می رسد سیر تدریجی افزایش تجمل گرایی و تزئینات در مزارها که به تدریج در 
اوج خود رسید ، ریشه در عوامل گوناگون اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادي و معرفتی دارد . با این حال ، نمی توان اهمیت 

  فوق العاده مبانی معرفتی و نقش اجتناب ناپذیر آن را در تحوالت به وجود آمده در مزارها را نادیده گرفت.

جزء معدود مزارهاییی هستند که عالوه بر داشتن ویژگی مزارهاي جاللی ، از ویژگی تزئینی جاللی  –مزارهاي جمالی 
مزارهاي جمالی نیز برخوردارند. هنر و تزئیناتی که در بناي این مزارها به کار رفته ، در میانه قرار می گیرد به این معنی که 

به کار رفته ، نه به ظرافت و ارزش مزارهاي جمالی است ، در این مزارها ، استفاده از مصالح فاخر کم می شود و مصالح 
  ) .1391(حمزه نژاد ، نه مانند مزارهاي جاللی کلی ، عاري از تزئین و بی ارزش است

در تزئینات این مزارها صالبت بیش از هر عامل دیگري دیده می شود و در آن اغلب از سفال و آجر کاري استفاده می 
  چی نیز گاه مشهود است .گردد و مقرنس کاریهاي گ

جاللی ، میانه روي و پرهیز از افراط به خوبی رعایت شده  –در نهایت باید توجه کرد که در تزئینات مزارهاي جمالی 
است و به عبارتی ، به کار گیري مصالح در آنها تا حدي است که بتوان با حداقل مصالح و تزئینات ، فضاهاي عبادي در 

به مقایسه تزئینات به کار رفته در گونه هاي مختلف مزار پرداخته شده و می  زیررد . در جدول خور و شایسته پدید او
  ) .1391(حمزه نژاد ، توان نوع تزئینات و ویژگی هر یک از آنها را با یکدیگر مقایسه کرد
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  ویژگی  نوع تزئینات  نوع مزار

  جمالی
گچ بري ، طال کاري ، آئینه کاري ، نقاشی ، 

  هفت رنگکاشی کاري 
  ظرافت در تزئینات

  تزئینات کلی و کالن  آجر کاري ساده ، کاشی کاري کلی  جاللی

  تزئینات در میانه  آجر کاري پرکار ، کاشی کاري ،گچ بري  جاللی –جمالی 

  

 

 ) .1391(حمزه نژاد ، جدول مقایسه تطبیقی سه گونه مزار بر اساس مصالح

خصوصیت مزارهاي   معیار بررسی شده
  جمالی - تشبیهی 

خصوصیت مزارهاي 
  جاللی –تنزیهی 

خصوصیت مزارهاي 
جاللی و  –جمالی 

  تنزیهی –تشبیهی 

نوع و میزان مصالح به 
  کار رفته

به کارگیري مصالح فاخر ، 
سلطه تجملی و مخاطب 

دوست ، شکوه جذاب، غنا ، 
  حداکثر تزئینات

عدم استفاده از مصالح فاخر و 
کم یاب ، سادگی و حداقل 

فقر ، حداقل تزئینات گرایی ، 
  ، سادگی بسیار در تزئینات

به کارگیري مصالح متعارف و 
نقوش هندسی نه چندان 
خاص بیشتر به صورت 

ظاهري ، تزئینات ساده و 
  نمادین

  نمونه موردي

مزار حضرت امام رضا (ع) در 
مشهد ، مزار شاه نعمت اهللا 
ولی در کرمان و مزار شیخ 

  عبدالصمد در نطنز

تایبادي درتایباد و  مزار ابوبکر
مزار شیخ احمد جام در تربت 

  جام

مزار چلبی اوغلودر سلطانیه 
  زنجان
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ها حرم امامان و امام زاده ازنمونه هاي   پنجم فصل  

  حرم هاي جهانی  5-1

  حرم امام رضا (ع)  1- 5-1
محمد باقر در کاشان از آن کهن  مجموعه حرم امام رضا (ع) کهن ترین حرم در ایران نیست، بلکه حرم امامزاده علی بن

تر است. او فرزند امام محمد باقر (ع) بوده است. با این همه باید گفت حرم امام رضا (ع) یکی از بزرگ ترین و باشکوه 
  ) . 1387ترین زیارت گاه هاي جهان است و در دل شهري ساخته شده که همه مردم آن شیعه هستند (معماریان ،

 
  )امام رضا(ع حرم:   1-1-1- 5 شکل

isna.ir/fa/news/92101406673/ شد-ساخته- چگونه- ع- رضا- امام-منبع : حرم     

  خشت ، آجر و کاشی  1-1- 5-1

  گنبد   1- 1-1- 5-1

نخستین گنبد بر روي حرم امام رضا در دوران حکومت سلطان سنجر سلجوقی بر فراز قبر ایشان نصب شد. جنس این 
کاري شده بود که تا به امروز هم به جا مانده است. سلطان محمد خوارزمشاه نیز  هاي آیینه گنبد از کاشی و داراي مقرنس

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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داد دو محراب به حرم اضافه  ن زمان تزیین کرد و دستورهاي آ ترین کاشی از کسانی بود که حرم را با مرغوب
  ).isna.ir  ،1392نند(ک

اند. تذهیب این گنبد  گنبد حرم از آجر ساخته شده، و سپس روي آن را با الواح مسی، که روکشی از طال دارد پوشانده
آید،  هاي محققان برمی که از گفته، در زمان شاه عباس صورت گرفته، و به طوري 1016تا  1010براي آخرین بار در سال 

    ).isna.ir  ،1392(کاري بوده است رویه و سطح این گنبد پیش از آن کاشی

  
  )حرم امام رضا(عگنبد :   2-1-1- 5شکل 

isna.ir/fa/news/92101406673/ شد-ساخته- چگونه- ع- رضا- امام-منبع : حرم     

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  ها مناره  2- 1-1- 5-1

صفوي است .ابتداي قسمت پایین گلدسته از سطح بام ایوان آجر چینی "طهماسب اول شاه "مناره نزدیک گنبد از آثار 
 ). shahrebehesht.ir  ،1393الي آن با کاشی تزئین یافته است(شده است و با

 

  )حرم امام رضا(ع منار و گلدسته :   3-1-1- 5شکل 
http://www.shahrebehesht.ir/tabid/1158/Default.aspx     : منبع  

  سقاخانه  3- 1-1- 5-1

 shahrebehesht.ir(سقف گنبدي شکل سقا خانه بر روي پایه هایی از سنگ مرمر کنده کاري شده و کاشی قرار دارد
 ،1393 .(  

  فضاهاي دیگر حرم  4- 1-1- 5-1
ه ق)کتیبه کاشی خشتی زیباییی به خط ثلث برجسته بر روي دیوار دو طرف در ورودي حرم 612در زمان خوارزمشاهیان (

از جانب رواق دارالحفاظ نصب شد که بر آن نام و نسب حضرت رضا (ع) تا حضرت امیر المومنین علی (ع)ذکر شده 
و سه محراب دیگر نیز مربوط به این دوره است که در مجموعه ابنیه متبرکه موجود است .چند کتیبه 

  ). shahrebehesht.ir  ،1393(میباشد

محراب هایی با کاشی هاي برجسته با لعاب فلزي ساختند که لعاب این رنگ نبود، بلکه مس، روي، طال، نقره، شنگرف و 
هنوز یکی دو تا از این محراب ها به جا مانده است که نشان دهنده  الجورد بود و آن را به گونه عریان می ساختند.

  ) . 1387ارزشمندي کار است. (معماریان ،

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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سانتی متر با کاشی هاي بسیار گرانبها و ارزشمند مشهور به سلطان سنجري مزین شده 92باالي دیوارهاي حرم به ارتفاع 
معصومین (ع) با خطوط رقاع و ثلث و نقشهاي اسلیمی برجسته است بر روي این کاشی هاي نفیس آیات قرآن و احادیث 

دیده میشود .کتیبه بسیار مهمی که به چشم میخورد زیر گنبد بر سر دیوارهاي حرم است و حرم مطهر را دور میزند این 
سانتی متر عرض دارد سوره مبارکه جمعه با خط ثلث جلی نوشته شده است که اثر خطاط مشهور دوره 80کتیبه 

  ). shahrebehesht.ir  ،1393(است"علیرضا عباسی"فويص

هاي خوش  بلند و طاق هاي  هاي ورودي مسجد گوهرشاد در هیچ کجاي جهان اسالم نظیر ندارد. این مسجد با ایوان کتیبه
  هاي نفیس از زیباترین مساجد ساخته شده در ایران است.  نقش و کاشیکاري

    ).isna.ir  ،1392(صحن آزادي انجام شد کاري و تزیینات ، کاشیقاجار در دوران

  مفرغ) وفلزات فاخر ( طال ، نقره ، مس   1-2- 5-1

 ضریح   1- 1-2- 5-1

اولین ضریح که از جنس چوب و طال بود در زمان شاه  .هاي مختلفی روي مزار نصب شد هاي گذشته ضریح در دوره
به خط ثلث نوشته شده » هل اتی«هاي آن سوره  هجري قمري نصب شد که بر روي کتیبه 957تهماسب صفوي و در سال 

 بود. 

هاي  هاي طالکوب و طوق شاه قاجار نصب شد داراي ورقه هجري قمري و در زمان فتحعلی 1238سال سوم که در  ضریح
است. چهارمین ضریح از جنس طال  به خط ثلث نوشته شده» یس«و » هل اتی«جواهر نشان بود و بر روي آن سوره  طالي

نصب شد. این ضریح توسط حاج محمدتقی ذوفن اصفهانی و با استفاده  ضریح سوم شمسی به جاي 1338و نقره در سال 
  ).isna.ir  ،1392(از مصالحی چون نقره، طال، آهن، مفرغ و چوب گردو ساخته شد

ه.ش به امر تولیت آستان قدس رضوي با طرحی از استاد فرشچیان آغاز شد. ساختار 1372ساخت ضریح فعلی در سال 
این اثر با ترکیبی از آهن ،فوالد ،چوب گردو،پوشش طال و نقره و آراستگی هاي منحصر به فرد در مدت هفت سال پایان 

  ). shahrebehesht.ir  ،1393(یافت

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  )حرم امام رضا(عضریح :   4-1-1- 5 شکل

dl.aviny.com/Album/mazhabi/ahlbeit/reza/kamel/01.jpg منبع :      

 گنبد   2- 1-2- 5-1
در زمان سلجوقیان و به ویژه سلطان سنجر، گنبد اصلی مرقد ساخته شد. آن گنبد به شیوه رازي ساخته شده بود که سپس 

  ) . 1387هست و روکش طال دارد. (معماریان ،جاي خود را به گنبدي داد که اکنون هم 

هاي کاشی روي گنبد را به طال تبدیل کردند. این گنبد با روکش طال همان گنبدي است  هماسب خشتط به دستور شاه
   .اکنون در نماي بیرونی وجود دارد. عالوه بر این، ایوان امیرعلیشیر و گلدسته کنار گنبد را هم طالکاري کرد که هم

به دستور شاه عباس روکشی از مس و طال بر گنبد ساخت.  صفوي لدین محمدو یزدي، از معماران معروف دورها کمال
اي به خط  همچنین در این دوران متن کتیبه گنبد به دست علیرضا عباسی خوشنویس و با حروف طالیی بر زمینه فیروزه

 ).isna.ir  ،1392(ثلث نوشته شد

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  )امام رضا(عحرم گنبد :   5-1-1- 5شکل 
http://www.shahrebehesht.ir/tabid/1158/Default.aspx     : منبع  

 ها  مناره  3- 1-2- 5-1

  ).isna.ir  ،1392(کرد طالکاري و بازسازي را حرم هاي مناره طهماسب شاه

دو مناره نزدیک گنبد هر دو با روکش طال تزئین شده اند. باالي گلدسته آن با کاشی تزئین یافته است از باالي کاشی تا 
  ). shahrebehesht.ir  ،1393(انتهاي گلدسته با خشت هاي مطال از نوع خشت هاي مطالي گنبد پوشیده شده است 

    
  )حرم امام رضا(عگلدسته :   6-1-1- 5شکل 

isna.ir/fa/news/92101406673/ شد-ساخته- چگونه- ع- رضا- امام-منبع : حرم     

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  ها  ایوان  3- 1-2- 5-1

هاي طال ساخته شده و داراي چهار  متر ارتفاع دارد از خشت 21این ایوان که  .است معروف »طال ایوان« به جنوبی ایوان
 و شد طالکاري تیموري صحن ایوان افشار شاه نادر زمان در در است و سطح آن در زمان نادرشاه افشار طالکاري شد.

قاجاریه ، ایوان غربی صحن آزادي به طال آراسته و به ایوان ناصري   . در عهدکردند تجدید را حرم دیوارهاي نقاشی
  ).isna.ir  ،1392(معروف شد

  

  )حرم امام رضا(عهاي صحن و ایوان:   7-1-1- 5شکل 
isna.ir/fa/news/92101406673/ شد-ساخته- چگونه- ع- رضا- امام-منبع : حرم     

  سقاخانه  4- 1-2- 5-1

در وسط صحن انقالب ،سقا خانه اي با کتیبه اي مطال از دوران سلطنت نادر شاه افشار است به همین دلیل آن را سقا خانه 
افشار سنگابی را یکپارچه از هجري قمري به دستور نادر شاه 1145تا 1144نادري نیز میگویند بنابر متون قدیم ،بین سالهاي 

سنگ مرمر با ظرفیت سه کر از هرات به مشهد آوردند و شخصی به نام استاد اسماعیل طال کار را بر فراز سنگاب پوششی 
هشت ضلعی و سقفی گنبدي شکل بنا نهاد و آن را طال کاري کرد و سطح سقف گنبدي شکل سقا خانه از باالي کاشی 

ه.ش تجدید بنا شده 1347و پیرامون آن با اسما اهللا تزئین شده است.این سقا خانه در سال پایه ها با خشت هاي مطال 
  ). shahrebehesht.ir  ،1393(است

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  )حرم امام رضا(عسقا خانه :   8-1-1- 5شکل 
  photo.aqr.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=a63d19dd-8dc 5 -4 cd 3-8 bdf-428fc78e1471 : منبع 

 فضاهاي دیگر حرم  5- 1-2- 5-1
گونه که در پیش اشاره گردید محراب هایی با کاشی هاي برجسته با لعاب فلزي ساختند که لعاب این رنگ نبود، همان

  ) . 1387بلکه مس، روي، طال، نقره، شنگرف و الجورد بود و آن را به گونه عریان می ساختند. (معماریان ،

شیر نوایی صحن کهنه را توسعه داد و ایوان طال را هجري قمري)امیر علی875-912در زمان سلطنت سلطان حسین بایقرا (
 ). shahrebehesht.ir  ،1393(به مجموعه افزود 

  آهن و فوالد   1-3- 5-1

 ضریح   1- 1-3- 5-1

شد. به دستور شاهرخ میرزا نوه نادر شاه افشار ساخته و نصب  1160دومین ضریح از جنس فوالد مرصع بود که در سال 
   .شود داري می این ضریح تا به امروز در حرم نگه

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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شاه قاجار از جنس فوالد ساخته و بر روي ضریح دوم نصب  هجري قمري و در زمان فتحعلی 1238سومین ضریح در سال 
   . هایش به موزه آستان قدس رضوي انتقال داده شد هجري شمسی به علت پوسیدگی پایه 1338شد. این ضریح در سال 

  اخت چهارمین ضریح از آهن نیز استفاده گشته است.در س

  ).isna.ir  ،1392ساخت ضریح کنونی به کار رفته است(فوالد یکی از موادي است که در 

  سنگ 1-4- 5-1

  سقاخانه  1- 1-4- 5-1

افشار هجري قمري به دستور نادر شاه 1145تا 1144همانگونه که در پیش اشاره گردید بنابر متون قدیم ،بین سالهاي 
سنگابی را یکپارچه از سنگ مرمر با ظرفیت سه کر از هرات به مشهد آوردند.سقف گنبدي شکل سقا خانه بر روي پایه 

  هایی از سنگ مرمر کنده کاري شده و کاشی قرار دارد.

  ). shahrebehesht.ir  ،1393(سانتی متر با سنگ مرمر پوشیده شده است20دیوارهاي حرم تا ارتفاع 

  چوب  1-5- 5-1

 ضریح   1- 1-5- 5-1

 استفاده کرده بودند.چوب از اولین ضریح در ساختار 

  چوب از موادي است که در ساخت ضریح چهارم به کار رفته است.

 ).isna.ir  ،1392نونی نیز از چوب استفاده شده است(ضریح ک در

  آینه  1-6- 5-1

 ) . 1387روحانیت آن بسیار آسیب زدند (معماریان ،هنگامی که حرم را با آینه کاري فراوان پوشاندند، به ابهت و 
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  گنبد   1- 1-6- 5-1

نخستین گنبد بر روي حرم امام رضا در دوران حکومت سلطان سنجر سلجوقی بر فراز همانگونه که در پیش اشاره گردید 
امروز هم به جا مانده کاري شده بود که تا به  هاي آیینه قبر ایشان نصب شد. جنس این گنبد از کاشی و داراي مقرنس

  ).isna.ir  ،1392(است

  فضاهاي دیگر حرم  2- 1-6- 5-1

هاي  بود که رواققاجار کاري روضه منوره کرد و در دوره  هجري قمري، قائم مقام نوري اقدام به آینه 1275در سال 
  ).isna.ir  ،1392(کاري شدند توحیدخانه، دارالحفاظ و دارالسیاره نیز آینه

  
  )حرم امام رضا(عهاي داخلی رواق:   9-1-1- 5شکل 

isna.ir/fa/news/92101406673/ شد-ساخته- چگونه- ع- رضا- امام-منبع : حرم     

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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جاللی-جمالی جاللی مصالح   جمالی 
 شنگرف الجورد آینه نقره طال کاشی مفرغ مس آجر آهن و فوالد خشت سنگ مرمر چوب  فضا

-جمالی
 جاللی

 صحن
 آزادي

قاجار دوران              

دیوارهاي 
 حرم

.است شده پوشیده مرمر سنگ با متر سانتی20 ارتفاع تا حرم دیوارهاي   
 خوارزمشاهیان زمان در

)ق ه612(  
    

 ه612( خوارزمشاهیان زمان در
)ق       

  سنجري هایسلطان کاشی
مسجد 

 گوهرشاه
هاي وروديکتیبه              

 جمالی

  سقاخانه

 را سنگابی افشار شاه نادر دستور ه.ق به1145 تا1144 سالهاي بین
آوردند مشهد به هرات از کر سه ظرفیت با مرمر سنگ از یکپارچه  

افشار شاه نادر سلطنت دوران از مطال اي کتیبه نادرشاه           
 کنده مرمر سنگ از هایی پایه روي بر خانه سقا شکل گنبدي سقف

شده کاري  

      محراب
 با برجسته هاي کاشی

فلزي لعاب  
فلزي لعاب با برجسته هاي کاشی کاشی با لعاب فلزي   

 هاي کاشی
 لعاب با برجسته

 فلزي
 

 کاشی
 هاي

 برجسته
 لعاب با

 فلزي

فلزي لعاب با برجسته هاي کاشی  

طهماسب شاه         ایوان علیشیر      

         ایوان ناصري
قاجاریه  عهد  

 
    

 ایوان
 جنوبی

طال) (ایوان  
افشار نادرشاه              

 صحن ایوان
 تیموري

افشار شاه نادر زمان در              

 ضریح

ضریح اولین  
 شاه زمان در

 و صفوي تهماسب
ق.ه 957 سال در  

  

 مرصع فوالد جنس از ضریح دومین
 دستور به 1160 سال در که بود

 شاه افشار نادر نوه میرزا شاهرخ
شد نصب و ساخته  

  
 چهارمین

 سال در ضریح
شمسی 1338  

 

ضریح اولین  
ه.ق 957 سال در و صفوي تهماسب شاه زمان در  

 ضریح چهارمین
 1338 سال در

 شمسی

   

 و ه.ق 1238 سال در ضریح سومین
قاجار شاه فتحعلی زمان در  

 1338 سال در ضریح چهارمین
 شمسی

 در ضریح چهارمین
شمسی 1338 سال  

ش.ه1372 سال در فعلی ضریح 33  

 زمان در و ه.ق 1238 سال در که سوم ضریح
قاجار شاه فتحعلی  

 در فعلی ضریح
ش.ه1372 سال  در فعلی ضریح 

ش.ه1372 سال  
شمسی 1338 سال در ضریح چهارمین  

ش.ه1372 سال در فعلی ضریح  
 

مناره و 
 گلدسته

    
 شاه

 طهماسب
 اول

  
اول طهماسب شاه  

طهماسب شاه  
 خشت نوع از مطال هاي خشت با گلدسته انتهاي    

گنبد مطالي هاي گلدسته باالي   

     گنبد
گنبد 
 اولیه

 شاه دستور به صفوي
 عباس

 

 دردوران حکومتگنبد  نخستین
سلجوقی سنجر سلطان  

 زمان شاه عباس

 
سلجوقی سنجر سلطان حکومت دردوران گنبد نخستین  

کاري شده بود.هاي آیینهکه داراي مقرنس  
  

طهماسب شاه  

عباس شاه دستور به صفوي   
خوارزمشاه محمد سلطان  

 
فضاي 
 داخلی

کرد منوره روضه کاري آینه به اقدام نوري مقام قائم ه.ق  1275 سال در              

هارواق            
 نیز دارالسیاره و دارالحفاظ توحیدخانه، هاي رواق که بود قاجار دوره در

شدند کاري آینه  
  

  )حرم امام رضا(ع درفضا  –:  جدول تفکیکی مصالح  1- 1-1-5جدول 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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جاللی-جمالی جاللی مصالح   جمالی 

چوب ، سنگ مرمر ، خشت ،   فضا
  شنگرف،  الجورد،  آینه نقره ، طال ،  مس ، مفرغ ، کاشی  آهن و فوالد ، آجر

جمالی
 -

 جاللی

 صحن
 آزادي

  
دیوارهاي 

 حرم
  

مسجد 
  گوهرشاه

 متر سانتی20 ارتفاع تا حرم دیوارهاي
.است شده پوشیده مرمر سنگ با  

 
)ق ه612( خوارزمشاهیان زمان در  

قاجار دوران  
 

 خوارزمشاهیان زمان در
)ق ه612(  

 
سنجري هاي سلطان کاشی  

 
  هاي وروديکتیبه

 

 جمالی

 سقاخانه
 محراب

 ایوان علیشیر
ایوان 
 ناصري
 ایوان
 جنوبی

طال) (ایوان  
 صحن ایوان

 تیموري
 ضریح

مناره و 
 گلدسته

 گنبد
فضاي 
 داخلی
  هاو رواق

 دستور ه.ق به1145 تا1144 سالهاي بین
 از یکپارچه را سنگابی افشار شاه نادر

 هرات از کر سه ظرفیت با مرمر سنگ
آوردند. مشهد به  

 روي بر خانه سقا شکل گنبدي سقف
 کاري کنده مرمر سنگ از هایی پایه

 شده.
 تهماسب شاه زمان ضریح در اولین

  ق.ه 957 سال در و صفوي
 مرصع فوالد جنس از ضریح دومین

 شاهرخ دستور به 1160 سال در که بود
 نصب و ساخته شاه افشار نادر نوه میرزا

 شد.
 در و ه.ق 1238 سال در ضریح سومین

قاجار شاه فتحعلی زمان  
شمسی 1338 سال در ضریح چهارمین  

ش.ه1372 سال در فعلی ضریح  
اول طهماسب شاه  

  اولیهگنبد 

 نادرشاه
 لعاب با برجسته هاي کاشی

 فلزي
 سال در ضریح چهارمین

شمسی 1338  
اول طهماسب شاه  

گلدسته باالي  
عباس شاه دستور به صفوي  

گنبد دردوران  نخستین
 سنجر سلطان حکومت

 سلجوقی
خوارزمشاه محمد سلطان  

  

افشار شاه نادر سلطنت دوران از مطال اي کتیبه  
فلزي لعاب با برجسته هاي کاشی  

افشار شاه نادر زمان در  
 سال در و صفوي تهماسب شاه زمان ضریح در اولین

ه.ق 957  
شمسی 1338 سال در ضریح چهارمین  

 زمان در و ه.ق 1238 سال در که سوم ضریح
قاجار شاه فتحعلی  

ش.ه1372 سال در فعلی ضریح  
 هاي خشت نوع از مطال هاي خشت با گلدسته انتهاي

گنبد مطالي  
 سنجر سلطان حکومت دردوران گنبد نخستین

کاري شده بود.هاي آیینهسلجوقی که داراي مقرنس  
  

 کاري آینه به اقدام نوري مقام قائم ه.ق  1275 سال در
کرد. منوره روضه  

 توحیدخانه، هاي رواق که بود قاجار دوره در
  شدند کاري آینه نیز دارالسیاره و دارالحفاظ

  )حرم امام رضا(عفضا در   –:  جدول کیفیتی  مصالح  2-1- 1- 5جدول 
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  حرم مطهر امام حسین (ع) 1-2- 5
پس از شهادت امام حسین (ع) طایفه اي از بنی اسد پیکر آن امام و یارانش را در همان جایی که محل شهادت آنان بود به 

  ).1383خاك سپردند (قائدان، 

ر بر گیرنده یک صحن با ده ورودي است که ساختمان آرامگاه داراي یک فضاي مرکزي یا بارگاه حضرت امام حسین (ع) د
گنبدخانه است . در زیر گنبدخانه، ضریح شش گوشه حضرت و فرزند شهید او حضرت علی اکبر (ع) است. دور تا دور گنبد 

ي گرفته است. محل دفن شهداي بنی هاشم خانه را چهار رواق در بر می گیرد که در رواق جنوبی مقتل و یا گودال قتلگاه جا
متري حرم مطهر امام حسین (ع)، بارگاه حضرت ابوالفضل  300و سایر شهداي کربال نیز در داخل گنبدخانه است. در فاصله 

(ع) جاي دارد. این بارگاه نیز تاریخی همچون حرم امام حسین (ع) دارد و در دوره هاي تاریخی گذشته شاهد ساخت و 
  .) 1378وناگون بوده است. در دوران صفوي تحوالت چشمگیري در بنا و نوسازي حرم روي داد (آل طعمه، سازهاي گ

 ) . 1387در دوره قاجار نوسازي و آرایه هایی به حرم افزوده شد (معماریان ،

 
  )(عحسین حرم امام :   1- 2- 1-5شکل 

  revolution.shirazu.ac.ir/wp-content/uploads/2011/04/Kerbela_Hussein_Moschee.jpgمنبع :     
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132 
 

 

 خشت ، آجر و کاشی   1- 1-2- 5
هجري، مختار ثقفی، نخستین بقعه و آرامگاه را بر فراز آن قبرها بنا نمود. این آرامگاه در بر گیرنده یک اتاق با  65در سال 

 ).1383یک مسجد نیز در کنار آن ساخته شد (قائدان، پوشش آجري و آمود گچی بوده است و 

  .شده  شکوه از آجر و گچ بنا نهاده م.) بنایی با813ه.(198عباسی  معماري دوران دوم در زمان مأمون

م.) در زمان منتصر عباسی همچنان از آجر و گچ بنا نهاده شده که در سال 861ه.(247اي در سال  معماري دوران سوم بقعه
    .است ریخت و در اثر تخریب آن صندوقچه تا ده سال کامالً مشخص بوده م.) فرو887(ه. 273

اي  شده و در اطراف آن دیواره نهاده آجر بنا وتر از گچ  معماري دوران چهارم بر روي بقعه موجود گنبدي مرتفع در باسازي
  ). farsnews.com  ،1393( همچون مسجد بنا گردید

چنین، ایوان روبه روي صحن، معروف به ایوان طال، و مسجد صحن، واقع در اطراف حرم را سلطان احمد جالیري، هم 
ساخت. در آن دوران، آینه و خاتم کاري ها و کاشی هاي کاشانی با منظره هاي طبیعی اوج معماري اسالمی را در رواق ها و 

ه خط ثلث، بر روي دیوار رواق ها جلوه زیبایی به حرم به نمایش گذاشت. کتیبه اي از کاشی با آیه و سوره هاي قرآن کریم، ب
  ).shamsa.ir  ،1393( حرم بخشید

به فرمان سلطان احمد، دو گل دسته حرم نیز با آجرهاي زرد کاشانی تزیین و تاریخ بنا بر ساقه مناره ها به زبان فارسی و در 
  ) .1378(آل طعمه،  ) ثبت شد793قالب حروف ابجد(عدد 

  بد حرم را از قسمت نماي خارجی نوسازي کرد و از داخل نیز با کاشی هاي زیبا به آن زینت داد. شاه عباس صفوي گن

شاه صفی نیز ضمن زیارت حرم، دستور داد مسجد پشت سر را توسعه داده، رواق شمالی را بنا کردند که به رواق شاه معروف 
حت آن گسترش یافت. این کار را وزیر شاه صفی به شد. هم چنین به دستور او دیوار صحن از سمت شمال خراب شد و مسا

نام قزاق خان بیگلربیگی انجام داد. او در سراسر دیوار شمالی حجره ساخت و مقابل هرحجره ایوانی ایجاد کرد که با کاشی 
 ).shamsa.ir  ،1393( معروف است» صافی صفا « هاي گران بهایی تزیین شده بود. این ایوان به 
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  )(عحسین حرم امام : صحن   2- 2- 1-5شکل 

www.farhangnews.ir/sites/default/files/content/images/story/ 93 -05/26/87573-259665 -1408276542 .jpg منبع :     

نیز کاشی کاري رواق هاي سه گانه شرق، غرب و شمال  و ق صحن امام حسین(علیه السالم) ه. 1300در ناصر الدین شاه 
ق به  1300توسط عبداهللا بن قوام انجام شد و کتیبه اي به همین مضمون بر باالي مقبره شمالی، یعنی مقابل ضریح امام، با تاریخ 

  یادگار ماند. 

ضلع شرقی حرم در این سال  ق، مرحوم صبري هاللی به خطاطی آیه هاي قرآن(سوره دهر) بر حرم پرداخت.ه. 1370در 
  ).shamsa.ir  ،1393( ساخته شد و ایوان ها و طاق ها نیز با کاشی هاي زیبا و نفیس تزیین گردید

  .ق، سقف رواق هاي حرم به طور کامل بازسازي و کاشی هاي معرّقی از اصفهان زینت بخش حرم شده. 1373در 

 .ی تزیین کردندایوان ها را با کاش ،  ، هیأت نوسازي حرم 1383در 
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ق طرح نوسازي و هماهنگ سازي صحن شریف تدوین شد. این طرح شامل احداث مجدد ایوان، خراب کردن ه. 1394در 
 ) .1378(آل طعمه، ق طول کشیده. 1396ضلع غربی صحن و تزیین دیوارها با کاشی بود که اجراي آن تا 

  

  )(عحسین حرم امام :  ایوان ورودي  3- 2- 1-5شکل 
upload7.ir/images/76886862933210390831.jpg منبع :    

صحن حرم امام حسین(علیه السالم) محدوده مستطیلی شکلی را در بر می گیرد که ضلع در طرح توسعه و بازسازي حرم ، 
متر است. این محدوده همه بناهاي حرم را در خود جاي  95و ضلع شرق به غرب آن  125شمال به جنوب آن از سمت بیرون 

صحن قرار دارد که با کاشی هاي  متر مربع قرار دارد. حرم و بقعه در وسط این 385داده و در داخل یک صحن به مساحت 
متر و طول ضلع شرقی و غربی آن  55گران قیمت پوشانده شده است. ارتفاع حرم دوازده متر، طول دو ضلع شمالی و جنوبی 

 10/9و عرض آن  40/10متر است. حاشیه دیوارهاي حرم از سمت بیرون با آیه هاي قرآن تزیین شده است. طول حرم  445
رها نیز کاشی کاري شده و به آیه هاي قرآن؛ سوره هل اتی، یس و سوره هاي کوچک با خط ثلث سفید در متر است. و دیوا

 ).shamsa.ir  ،1393( ق انجام گرفته. 1369تا  1363متن کاشی الجوردي مزین شده است. این تزیین ها در سال هاي 
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 فلزات فاخر ( طال و نقره و مس)  2- 1-2- 5

شده و از  هاي زرین و سیمین گذاشته ا که از نقره است باید بوسید. روي ضریح مقدس امام قندیلهنگام ورود عتبه شریفه ر
  اند.  هاي حریر آویخته هاي آن پرده در

 و ضریح روي بر سیمین و زرین هاي قندیل از است، دیده را مبارك بقعه و حرم شخصه به اولجایتو، دوران در که بطوطه، ابن
  28.گوید می سخن آن درهاي بر حریر هاي پرده

م. به پایان 1365ق. /767هایی را پشت سر حرم اضافه کرد که در سال سلطان اویس جالیر آستانه مقدس را تعمیر و ساختمان
  ). farsnews.com  ،1393( رسید و فرزندش آنرا ادامه داد و ایوان طال را بنا نمود

 ).1383طال آراستند (قائدان، دو گلدسته ساخته شد که آن ها را با  786در سال 

هاي مختلف باالخص دوران حکمرانی صفویان و عثمانیان و قاجاریان  پس از این ترمیم و اضافه نمودن تزئینات در زمان
ها بارهاو بارها به فرمان شاهان ایرانی و به هنر و توانایی هنرمندان ایرانی  ها و مناره کاري گنبد قابل ذکر است طال .گرفت شکل

توان  گیر بود که به قطع می هاي اسالمی آنقدر چشم هاي قابل مقایسه با حکمرانی بقیه کشور گرفت. این تحول در نسبت کلش
  ). farsnews.com  ،1393( هاي ایرانی در دوره خود دانست گرفته را بخشی از توسعه و هنرنمایی سبک تأثیرات شکل

الیی، از جنس طالي خالص، به حرم تقدیم کرد. از جمله کارهاي مهم شاه اسماعیل صفوي، دوازده چلچراغ شیشه اي و ط
ق بود که قبل از ه. 920شاه اسماعیل در تزیین حرم، طال و آینه کاري رواق ها و آرایش حرم با سنگ هاي مرمر و رخام در 

 shamsa.ir( اري کننداو هم چنین دستور داد حاشیه هاي ضریح را طالک ) . 1378(آل طعمه، آن به صورت گچ و آجر بود
 ،1393.(  

  شاه عباس صفوي ضریح مسی بر قبر مطهر ساخت و آن را با پرده هاي حریر قیمتی پوشاند. 

 ).1383هجري قمري به دستور آقا محمد خان قاجار گنبد با طال آراسته شد (قائدان،  1211در سال 

ق فتحعلی شاه قاجار به نوسازي بناي فرسوده حرم پرداخت و پوشش طالي گنبد آن را بازسازي  1250و  1227در سال هاي 
کرد. او ضریح نقره اي جدید براي قبر مطهر ساخت و داخل ایوان گنبد را طال کاري کرد و تمامی آن چه را که وهابیان 
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ق، فرمان داد تا روي ضریح مسی مرقد، که شاه عباس ساخته بود،  1232ر او هم چنین د .تخریب کرده بودند، بازسازي کرد
  ).shamsa.ir  ،1393( ضریح نقره اي بسازند

وي صحن را از سمت غربی آن  .ق، ناصرالدین شاه نیز کوشش هایی براي توسعه، ترمیم و تزیین بقعه انجام داد 1285در 
زسازي کرد. هم چنین ایوان بزرگی را در سمت قبله احداث کرد که به توسعه داد و گنبد و بخشی از پوشش طالي آن را با

در همان دوران داخل حرم تعمیر و  .نام خود او، ایوان ناصري، مشهور شد. این کار را شیخ عبد الحسین تهرانی انجام داد
  ).shamsa.ir  ،1393( حجره هاي صحن از نو ساخته شد

ق سیف الدین طاهر، از متموالن هند، یکی از مناره ها را که خراب شده بود از نو ساخت و سپس هر دوي آن را ه. 1360در 
  طال کاري کرد. 

  . ، بناي گنبد و پوشش طالي آن مرمت شد 1371در 

 ).shamsa.ir  ،1393( قسمت باالي ایوان ناصري طالکاري شد قه. 1373در 

  
  )(عحسین حرم امام :  ضریح  4- 2- 1-5شکل 

dl.skyrose.ir/rosesky/gallary/mazhabi/2/YA %20 hossein_skyrose.ir_ %20 _3_.jpg منبع :    
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 سنگ   3- 1-2- 5

در این توسعه، عالوه بر مدرسه ها، آثار دیگري از جمله جامع  .ق عملیات روکاري با سنگ مرمر به پایان رسید 1368در 
رأس الحسین و مقام رأس الحسین، مدرسه و مسجد سردار حسن خان، که محمد حسن خان قاجار پدر آقا محمد خان در 

ات و ورودي باب قاضی الحاج ق ساخته بود، همه به دستور عبدالرسول خالصی ویران شد. هم چنین تکیه بکتاشیه، 1180
  ).shamsa.ir  ،1393( مأذنه هاي مزار پادشاهان آل بویه تخریب شد

  .کردند ایتالیایی هاي سنگ با را حرم بیرونی دیوارهاي نماي حرم، نوسازي هیأت ، 1383 در

ق ستون هاي سنگی از ایران وارد شد. سقف قدیمی ایوان را برداشتند و ستون ها را نصب کردند. این کار دو ه. 1388در سال 
  سال به طول انجامید و پس از آن به بناي جدید ایوان طال پرداختند. 

  ).shamsa.ir  ،1393( کف داخل آن سنگ مرمر استدر طرح توسعه و بازسازي حرم 

 چوب   4- 1-2- 5

ق، محمد بن زید علوي، از نواده هاي امام حسن 283دوران چهارم تجدید ساخت و توسعه بنا براي بار چهارم درمعماري 
این کار را محمد ورد  10.مجتبی(علیه السالم) ملقب به داعی صغیر و از حاکمان شیعی طبرستان، این بقعه و بنا را مرمت کرد

سید الشهداء ساخت و در مجاورت آن، دو ساختمان با سقف چوبی بنا کرد تا  قبر القطان انجام داد. او قبه با شکوهی بر فراز
وي هم چنین حصار اطراف حرم را  .زائران بتوانند باالي سر امام به زیارت بپردازند و زیارت در برابر رأس شهیدان آسان شود

 ).shamsa.ir  ،1393( تعمیر کرد
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  )(عحسین حرم امام   هاي: نماي کلی از گنبد و مناره 5- 2- 1-5شکل 

shekardoon.ir/wp-content/uploads/ 2013/11 /emam-hossein-haram-HDR1.jpg منبع :     
اي که عضدالدوله ساخت شامل یک حرم بزرگ و گنبدي بر روي قبر و چهار رواق هماهنگ از چهار رواق هماهنگ  آستانه 

هاي حرم و رواق را با چوب  گوشه بود و دیوار صحن ششهاي حرم و  گوشه بود و دیوار در چهار طرف حرم و صحن شش
هاي زمان توکل به حالت اول  عضدالدوله تنها کسی بود که مرقد امام را بعد از ویرانی .هاي بزرگ تزئین نمود ساج و آیینه

،  farsnews.com( گرداند او ساخت و مرمت بتاي حرم حضرت ابوالفضل را(ع) و گنبد آن را نیز برعهده گرفت باز
1393.( 

رواق ها ، شبستان ها، گنبد، ضریحی از چوب ساج ، بازارهاي دور حرم، حسار کربال و موقوفه هاي بسیار از آثار عضد الدوله 
  ).1383دیلمی است (قائدان، 

هاي الدوله ضریحی را، که از چوب ساج ساخته شده و با عاج تزیین شده بود، روي قبر آن امام نصب کرد و با پارچه  عضد
 .گران قیمت دیباج قبر را پوشاند
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لدین اهللا عباسی، وزیر شیعی او مؤید الدین محمد قمی، بنایی را که ابن سهالن ساخته بود تزیین و ادر دوران خلیفه الناصر 
و  ق تعمیر کرد. او صندوق چوبی بر روي قبر قرار داد و آن را با پارچه هاي زیبا و حریر پوشاند 620بخشی از آن را در 

  ).shamsa.ir  ،1393( دیوارهاي حرم و رواق ها را با چوب ساج تزیین کرد

  . استفاده شد خاتم کاري ها در رواق ها و حرم از سلطان احمد جالیري، در زمان 

صندوقی از خاتم  30.ق به تزیین حرم امام حسین(علیه السالم) پرداخت 914شاه اسماعیل صفوي، مؤسس سلسله صفوي، در 
  .فیس و گران بها روي قبر مطهر قرار داد و تمامی رواق هاي حرم را با فرش هاي گران بهاي ایرانی پوشاند بسیار ن

ق، فرمان صندوق خاتم روي مرقد را با چوب ساج روکش کنند. این صندوق را هم  1232نوسازي در  در فتحعلی شاه قاجار 
  ).shamsa.ir  ،1393( آقا محمد خان نصب کرده بود

 آینه    5- 1-2- 5

   ). farsnews.com  ،1393( هاي بزرگ تزئین نمود هاي حرم و رواق را با آیینه عضدالدوله دیوار

  ).shamsa.ir  ،1393( استفاده کرددر رواق ها و حرم کاري و آینهآینه  از سلطان احمد جالیري، 

 
)(عحسین حرم امام :  فضاي داخلی  6- 2- 1-5شکل   

shekardoon.ir/wp-content/uploads/ 2011/11 /emam-hossein-haram-HDR1.jpg منبع :     

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 گچ   6- 1-2- 5

 ).1383هجري، مختار ثقفی ازآمود گچی براي نخستین بقعه استفاده کرد (قائدان،  65در سال 

  . در ساختمان بنا استفاده شد م.) از آجر و گچ 813ه.(198عباسی  در زمان مأمون

  در بنا استفاده گردید .م.) در زمان منتصر عباسی همچنان از آجر و گچ 861ه.(247در سال 

  ). farsnews.com  ،1393( شده نهاده آجر بنا ودر دوران چهارم گنبدي  از گچ 

ستور و گچ کاري خارجی گنبد دسلطان سلیمان قانونی پس از زیارت بقعه امام حسین(علیه السالم) به مرمت و سفید کاري 
  ).shamsa.ir  ،1393( داد

   

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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جاللی-جمالی جاللی مصالح   جمالی 
 آیینه کاشی عاج طال نقره مس سنگ آجر زرد چوب گچ آجر  فضا

جاللی-جمالی  

هاایوان         
نمود بنا را طال جالیرایوان اویس سلطان فرزند  

 

 هرحجره مقابل و ساختند حجره شمالی دیوار سراسر در صفی، در زمان شاه
.گشت تزیین بهایی گران هاي کاشی با که کردند ایجاد ایوانی  

 
.شد طالکاري ناصري ایوان باالي قسمت ق.ه 1373 در  

.گردید تزیین نفیس و زیبا هاي کاشی با  ها طاق و ها ایوان ق،.ه 1370 در  
.کردند تزیین کاشی با را ها ایوان  ، حرم نوسازي هیأت ، 1383 در  

هامناره     

 احمد، سلطان فرمان به
 با حرم دسته گل دو

 کاشانی زرد آجرهاي
 تزیین گشت.

   

آراستند طال با را ها آن که شد ساخته گلدسته دو 786 سال در  

   
 هنرمندان توانایی و هنر به و ایرانی شاهان فرمان به بارها بارهاو ها مناره و ها گنبد کاري طال

.گرفت شکل ایرانی  
 از بود شده خراب که را ها مناره از یکی هند، متموالن از طاهر، الدین سیف ق.ه 1360 در

.کرد کاري طال را آن دوي هر سپس و ساخت نو  

 جمالی

        گنبد

 هنرمندان توانایی و هنر به و ایرانی شاهان فرمان به بارها بارهاو ها مناره و ها گنبد کاري طال
.گرفت شکل ایرانی  

داده شد. زینت زیبا هاي کاشی با گنبد ، داخل صفوي عباس در زمان شاه    
شد آراسته طال با گنبد قاجار خان محمد آقا دستور به قمري هجري 1211 سال در  

کرد. بازسازي را گنبد طالي پوشش قاجار شاه فتحعلی ق 1250 و 1227 هاي سال در  
کرد. بازسازي را آن طالي پوشش از بخشی و شاه گنبد ناصرالدین ق، 1285 در  

شد. مرمت آن طالي پوشش و گنبد بناي ، 1371 در  

   ضریح
ساج چوب از ضریحی  

.است دیلمی الدوله عضد آثار از  
  

 صفوي عباس شاه
 قبر بر مسی ضریح
 و ساخت مطهر

 هاي پرده با را آن
 قیمتی حریر

.پوشاند  

 هاي قندیل امام مقدس ضریح روي
شده. گذاشته سیمین و زرین  

 قندیل از است، دیده را مبارك بقعه و حرم شخصه به اولجایتو، دوران در که بطوطه، ابن
گوید. می سخن آن درهاي بر حریر هاي پرده و ضریح روي بر سیمین و زرین هاي  ساج چوب از که را، ضریحی الدوله عضد 

 روي بود، شده تزیین عاج با و شده ساخته
 هاي پارچه با و کرد نصب امام آن قبر

پوشاند. را قبر دیباج قیمت گران  

 فرمان ق، 1232 قاجاردر شاه فتحعلی  
 شاه که مرقد، مسی ضریح روي تا داد

 اي نقره ضریح بود، ساخته عباس
. بسازند  

کنند. طالکاري را ضریح هاي حاشیه داد صفوي  دستور اسماعیل شاه  
 

هارواق    

 بزرگ هاي آیینه و ساج چوب با را رواق و حرم هاي دیوار عضدالدوله
.نمود تزئین  
 

    
مهم کارهاي جمله از  

بود ق.ه 920 در ها رواق کاري آینه و طال حرم، تزیین در اسماعیل شاه  
 

 با کاشانی هاي کاشی و ها کاري خاتم و آینه جالیري احمد دوران ، سلطان در
 نمایش به حرم و ها رواق در را اسالمی معماري اوج طبیعی هاي منظره

.گذاشت  

 با را رواق و حرم هاي دیوار عضدالدوله
 تزئین بزرگ هاي آیینه و ساج چوب

.نمود  
-آینه جالیري احمد سلطان ، دوران در

ها و حرم انچام هاي زیبایی در رواقکاري
 گرفت.

 محمد الدین مؤید او شیعی وزیر عباسی، اهللا الدین الناصر خلیفه دوران در
.کرد تزیین ساج چوب با را ها قمی رواق  

 اسماعیل ، رواق ق در زمان شاه.ه 920در
کاري شدند.آیینه ها  

 قرآن هاي سوره و آیه با کاشی از اي جالیري کتیبه احمد سلطان ، دوران در
بخشید. حرم به زیبایی جلوه ها رواق دیوار روي بر ثلث، خط به کریم،  

 حرم و هارواق در زیبایی هايکاريخاتم جالیري احمد سلطان ، دوران در
.گرفت انچام  

 شرق، گانه سه هاي رواق کاري ، کاشیق .ه 1300 در شاه الدین در زمان ناصر
شد. انجام قوام بن عبداهللا توسط شمال و غرب  

 هاي کاشی و بازسازي کامل طور به حرم هاي رواق سقف ق،.ه 1373 در
.شد حرم بخش زینت اصفهان از معرّقی   

 حرم

 مختار هجري، 65 سال در
آرامگاه  و بقعه نخستین ثقفی،

 با اتاق را به صورت یک 
 گچی آمود و آجري پوشش

 ساخت

 با آرامگاه و بقعه نخستین
گچی آمود و آجري پوشش  و ساخت الشهداء سید قبر فراز بر شکوهی با القطان قبه ورد ق محمد 283در 

کرد بنا چوبی سقف با ساختمان دو آن، مجاورت در  

 

 عملیات ق 1368 در
 سنگ با روکاري

رسید. پایان به مرمر  

 
 نقره از که را شریفه عتبه ورود هنگام

.بوسید باید است  

 حرم به خالص، طالي جنس از طالیی، و اي شیشه چلچراغ دوازده صفوي، اسماعیل شاه
کرد. تقدیم  

 

 با کاشانی هاي کاشی و ها کاري خاتم و آینه جالیري احمد سلطان ، دوران در
 نمایش به حرم و ها رواق در را اسالمی معماري اوج طبیعی هاي منظره

.گذاشت  

 با را رواق و حرم هاي دیوار عضدالدوله
 تزئین بزرگ هاي آیینه و ساج چوب

.نمود  

-آینه جالیري احمد سلطان ، دوران در

 انچام حرم و هارواق در زیبایی هايکاري
.گرفت  

 زمان در دوم دوران معماري
.) م813.(ه198 عباسی مأمون

 بنا گچ و آجر از شکوه با بنایی
. شد نهاده  

 دوران گچ از مصالح معماري
 دوم حرم است.

 

 هیأت ، 1383 در
 نماي حرم، نوسازي
 حرم بیرونی دیوارهاي

 هاي سنگ با را
.کردند ایتالیایی  

 سوره و یس اتی، هل سوره قرآن؛ هاي آیه به و شده کاري کاشی دیوارها حرم
 این. است شده مزین الجوردي کاشی متن در سفید ثلث خط با کوچک هاي

گرفت. انجام ق.ه 1369 تا 1363 هاي سال در ها تزیین  بزرگ هاي آیینه و ساج چوب با را رواق و حرم هاي دیوار عضدالدوله 
.نمود تزئین سوم حرم  دوران در معماري 

 نیز از گچ استفاده گشته بود.

 در اي بقعه سوم دوران معماري
 زمان در.) م861.(ه247 سال

 آجر از همچنان عباسی منتصر
شد. نهاده بنا گچ و  

 این در. شد تدوین شریف صحن سازي هماهنگ و نوسازي طرح ق.ه 1394 در
.کشید طول ق.ه 1396 تا آن اجراي که بود کاشی با دیوارها تزیین طرح  

 ق.ه 1388 سال در
 از سنگی هاي ستون
 سقف. شد وارد ایران

 را ایوان قدیمی
 را ها ستون و برداشتند

کردند. نصب  

 محمد الدین مؤید او شیعی وزیر عباسی، اهللا الدین الناصر خلیفه دوران در
 حریر و زیبا هاي پارچه با را آن و داد قرار قبر روي بر چوبی قمی، صندوق
.کرد تزیین ساج چوب با را ها رواق و حرم دیوارهاي و پوشاند  

 دوران معماري باسازي در
 موجود بقعه روي بر چهارم
 آجر و گچ از تر مرتفع گنبدي

شد. نهاده بنا  

 چهارم دوران معماري در
مورد استفاده قرار  نیزگچ

 گرفت.
 و ها¬رواق در زیبایی هايکاريخاتم جالیري احمد سلطان ، دوران در

.گرفت انچام حرم  از پس قانونی سلیمان سلطان 
 علیه(حسین امام بقعه زیارت

 سفید و مرمت به) السالم
 خارجی کاري گچ و کاري

.داد دستور گنبد  

 و توسعه طرح در
 کف حرم بازسازي

 مرمر سنگ آن داخل
.است  

 بها گران و نفیس بسیار خاتم از صندوقی ق 914 در صفوي، اسماعیل شاه
داد. قرار مطهر قبر روي  

 روي خاتم صندوق فرمان داد ق، 1232 در نوسازي  در قاجار شاه فتحعلی
.کنند روکش ساج چوب با را مرقد  

  )(عحسین حرم امام فضا در  –:  جدول تفکیکی مصالح  1- 1-1-5جدول 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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جاللی-جمالی جاللی مصالح   جمالی 
  مس ، نقره ، طال ، عاج ، کاشی ، آیینه  چوب ، آجر زرد  ، سنگ  گچ ، آجر  فضا

-جمالی
 جاللی

هاایوان  
  هامناره

 
 دسته گل دو احمد، سلطان فرمان به

تزیین  کاشانی زرد آجرهاي با حرم
  گشت.

نمود بنا را طال جالیرایوان اویس سلطان فرزند  
.شد طالکاري ناصري ایوان باالي قسمت ق.ه 1373 در  

آراستند طال با را ها آن که شد ساخته گلدسته دو 786 سال در  
.گرفت شکل ایرانی هنرمندان توانایی و هنر به و ایرانی شاهان فرمان به بارها بارهاو ها مناره و ها گنبد کاري طال  

 را آن دوي هر سپس و ساخت نو از بود شده خراب که را ها مناره از یکی هند، متموالن از طاهر، الدین سیف ق.ه 1360 در
.کرد کاري طال  

 گران هاي کاشی با که کردند ایجاد ایوانی هرحجره مقابل و ساختند حجره شمالی دیوار سراسر در صفی، در زمان شاه
.گشت تزیین بهایی  

.گردید تزیین نفیس و زیبا هاي کاشی با  ها طاق و ها ایوان ق،.ه 1370 در  
  .کردند تزیین کاشی با را ها ایوان  ، حرم نوسازي هیأت ، 1383 در

 جمالی

 گنبد
 ضریح

هارواق  
  حرم

 مختار هجري، 65 سال در
 و بقعه نخستین ثقفی،

آرامگاه  را به صورت 
 آجري پوشش با اتاق یک
ساخت گچی آمود و  

 در دوم دوران معماري
 عباسی مأمون زمان
 بنایی.) م813.(ه198

 بنا گچ و آجر از شکوه با
شد نهاده  

 گچ از مصالح معماري
دوم حرم است. دوران  

سوم  دوران در معماري
حرم نیز از گچ استفاده 

 گشته بود.
 سوم دوران معماري
 سال در اي بقعه

 زمان در.) م861.(ه247
 از همچنان عباسی منتصر

شد. نهاده بنا گچ و آجر  
 دوران معماري باسازي در

 بقعه روي بر چهارم
 از تر مرتفع گنبدي موجود

شد. نهاده بنا آجر و گچ  
 چهارم دوران معماري در

مورد استفاده قرار  نیزگچ
 گرفت.

 پس قانونی سلیمان سلطان
 امام بقعه زیارت از

 به) السالم علیه(حسین
 و کاري سفید و مرمت

 گنبد خارجی کاري گچ
  .داد دستور

ساج چوب از ضریحی  
.است دیلمی الدوله عضد آثار از  

 با را رواق و حرم هاي دیوار عضدالدوله
 تزئین بزرگ هاي آیینه و ساج چوب

.نمود  
-خاتم جالیري احمد سلطان ، دوران در

 حرم و هارواق در زیبایی هايکاري
.گرفت انچام  

 با القطان قبه ورد ق محمد 283در
 ساخت الشهداء سید قبر فراز بر شکوهی

 سقف با ساختمان دو آن، مجاورت در و
.کرد بنا چوبی  

 عباسی، اهللا الدین الناصر خلیفه دوران در
قمی،  محمد الدین مؤید او شیعی وزیر

 آن و داد قرار قبر روي بر چوبی صندوق
 و پوشاند حریر و زیبا هاي پارچه با را

 چوب با را ها رواق و حرم دیوارهاي
.کرد تزیین ساج  

 ق 914 در صفوي، اسماعیل شاه
 گران و نفیس بسیار خاتم از صندوقی
داد. قرار مطهر قبر روي بها  

 1232 در نوسازي  در قاجار شاه فتحعلی
 مرقد روي خاتم صندوق فرمان داد ق،

.کنند روکش ساج چوب با را  
 سنگ با روکاري عملیات ق 1368 در

رسید. پایان به مرمر  
 نماي حرم، نوسازي هیأت ، 1383 در

 هاي سنگ با را حرم بیرونی دیوارهاي
.کردند ایتالیایی  

 از سنگی هاي ستون ق.ه 1388 سال در
 را ایوان قدیمی سقف. شد وارد ایران

کردند. نصب را ها ستون و برداشتند  
 کف حرم بازسازي و توسعه طرح در

  .است مرمر سنگ آن داخل

.پوشاند قیمتی حریر هاي پرده با را آن و ساخت مطهر قبر بر مسی ضریح صفوي عباس شاه  
.گرفت شکل ایرانی هنرمندان توانایی و هنر به و ایرانی شاهان فرمان به بارها بارهاو ها مناره و ها گنبد کاري طال  

داده شد. زینت زیبا هاي کاشی با گنبد ، داخل صفوي عباس در زمان شاه  
شد آراسته طال با گنبد قاجار خان محمد آقا دستور به قمري هجري 1211 سال در  

کرد. بازسازي را گنبد طالي پوشش قاجار شاه فتحعلی ق 1250 و 1227 هاي سال در  
کرد. بازسازي را آن طالي پوشش از بخشی و شاه گنبد ناصرالدین ق، 1285 در  

شد. مرمت آن طالي پوشش و گنبد بناي ، 1371 در  
شده. گذاشته سیمین و زرین هاي قندیل امام مقدس ضریح روي  

 ضریح روي بر سیمین و زرین هاي قندیل از است، دیده را مبارك بقعه و حرم شخصه به اولجایتو، دوران در که بطوطه، ابن
گوید. می سخن آن درهاي بر حریر هاي پرده و  

 هاي پارچه با و کرد نصب امام آن قبر روي بود، شده تزیین عاج با و شده ساخته ساج چوب از که را، ضریحی الدوله عضد
پوشاند. را قبر دیباج قیمت گران  

. بسازند اي نقره ضریح بود، ساخته عباس شاه که مرقد، مسی ضریح روي تا داد فرمان ق، 1232 قاجاردر شاه فتحعلی  
کنند. طالکاري را ضریح هاي حاشیه داد صفوي  دستور اسماعیل شاه  

مهم کارهاي جمله از  
بود ق.ه 920 در ها رواق کاري آینه و طال حرم، تزیین در اسماعیل شاه  

 را اسالمی معماري اوج طبیعی هاي منظره با کاشانی هاي کاشی و ها کاري خاتم و آینه جالیري احمد دوران ، سلطان در
.گذاشت نمایش به حرم و ها رواق در  

 ها رواق دیوار روي بر ثلث، خط به کریم، قرآن هاي سوره و آیه با کاشی از اي جالیري کتیبه احمد سلطان ، دوران در
بخشید. حرم به زیبایی جلوه  

 انجام قوام بن عبداهللا توسط شمال و غرب شرق، گانه سه هاي رواق کاري ق ، کاشی.ه 1300 در شاه الدین در زمان ناصر
 شد.

.شد حرم بخش زینت اصفهان از معرّقی هاي کاشی و بازسازي کامل طور به حرم هاي رواق سقف ق،.ه 1373 در  
.بوسید باید است نقره از که را شریفه عتبه ورود هنگام  

کرد. تقدیم حرم به خالص، طالي جنس از طالیی، و اي شیشه چلچراغ دوازده صفوي، اسماعیل شاه  
 را اسالمی معماري اوج طبیعی هاي منظره با کاشانی هاي کاشی و ها کاري خاتم و آینه جالیري احمد سلطان ، دوران در

.گذاشت نمایش به حرم و ها رواق در  
 متن در سفید ثلث خط با کوچک هاي سوره و یس اتی، هل سوره قرآن؛ هاي آیه به و شده کاري کاشی دیوارها حرم

گرفت. انجام ق.ه 1369 تا 1363 هاي سال در ها تزیین این. است شده مزین الجوردي کاشی  
 اجراي که بود کاشی با دیوارها تزیین طرح این در. شد تدوین شریف صحن سازي هماهنگ و نوسازي طرح ق.ه 1394 در

.کشید طول ق.ه 1396 تا آن  
.نمود تزئین بزرگ هاي آیینه و ساج چوب با را رواق و حرم هاي دیوار عضدالدوله  

ها و حرم انچام گرفت.هاي زیبایی در رواقکاريآینه جالیري احمد سلطان ، دوران در  
.کاري شدندآیینه ها رواقاسماعیل ،  ق در زمان شاه.ه 920در  

  )(عحسین حرم امام فضا در   –:  جدول کیفیتی  مصالح  2-2- 1- 5جدول 
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  حرم هاي کشوري  2- 5

  حرم حضرت معصومه (ع)   2-1- 5
این حرم طرح متفاوتی نسبت به حرم امام رضا (ع) دارد و تا سده ششم تنها دو اتاق بی گنبد داشته که آرامگاه حضرت و چند 

این حرم نخست گورستان بوده و سپس اتاقی روي مرقد و اتاقی کنار آن ساخته شد و بعد  1زنان بزرگ شیعه بوده است.تن از 
  ) . 1387(معماریان ، این دو اتاق با هم ترکیب گردید

در زمان صفویان به حرم توجه فراوان شد و چند تن از شاهان صفوي یعنی شاه صفوي، شاه سلیمان، شاه سلطان حسین و شاه 
  عباس دوم در کنار آن به خاك سپرده شدند. 

دیگر بخش هاي حرم عبارتند از : صحن کهنه یا عتیق از زمان صفویه با ایوان و بخش هاي کناري آن، صحن نو، صحن 
تاالر ورودي، رواق ها و سپس در صحن کهنه، آرامگاه محمد شاه و فتحعلی شاه قاجار و منوچهر خان گرجی که آن  اتابک،

  ) . 1387(معماریان ، را مقبره میرزا آقا می نامند

  خشت ، آجر و کاشی   1- 2-1- 5

بزرگی ساخته شده از تکه هاي در سده ششم آرامگاه را معمار زبر دستی به یک اتاق هشت گوشه تبدیل کرد که صندوق 
 کاشی، کار محمد بن ابی طاهر دارد.

 

کاري ایوان حرم حضرت معصومه (ع): کاشی 1- 1- 2-5شکل   

media.jamnews.ir/Original/1392/06/15/IMG22423205.jpg 

                                                             
 ) . 1387(معماریان ، بزرگان تفاوت داشته است. به آرامگاه هاي زنان چهل دختر گفته می شده است . آرامگاه زنان با مردان در میان 1
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 مرقد مطهر  1-1- 2-1- 5

بزرگ خاندان آل مظفر، بزرگ ترین استاد کاشى ساز آن زمان » امیر مظفر احمد بن اسماعیل«هجرى به دستور  605در سال 
کار ساخت و پرداخت کاشى هاى متنوع مرقد را شروع کرد و بعد از هشت سال، در سال » محمد بن ابى طاهر کاشى قمى«

  کاشى هاى آن آماده گردید و کار گذاشته شد. 613

  ). aghigh.ir  ،1392( شد مرمت و احیاء از کاشى و سنگ  وسیله ترکیبیشمسى مرقد مطهر به  1377ال س

 :ضریح  1-2- 2-1- 5

  . م از آجر بنا شد1543ق/950طهماسب اول است. این ضریح در  نخستین ضریح مرقد، ساختۀ شاه

آراسته به کاشی هاى هفت رنگ و کتیبه هجرى شاه طهماسب صفوى، در چهار طرف مرقد ضریحى آجرى  965در سال 
 هاى معرق بنا نمود و در اطراف آن منافذى باز بود تا هم مرقد دیده شود و هم زائران نذورات خود را داخل ضریح بریزند

)aghigh.ir  ،1392 .(  

  گنبد   1-3- 2-1- 5

اى برجى شکل   صومه (س) بنا شد، قبهبرفراز تربت پاك فاطمه مع» پس از سایبان حصیرى موسى بن خزرج«اولین گنبدى که 
  بود که به همت حضرت زینب دختر امام جواد (ع) از مصالح آجر و سنگ و گچ در اواسط قرن سوم هجرى ساخته شد.

  به مرور زمان و پس از دفن بعضى از بانوان علوى در جوار فاطمه معصومه (س) دو گنبد دیگر در کنار گنبد اول ساخته شد.

(وزیر طغرل کبیر) به تشویق شیخ » میر ابوالفضل عراقى«برقرار بودند تا این که در همان سال  هجرى 447سال  این سه گنبد تا
آمیزى و تزیینات آجرى و کاشى بدون ایوان و   طوسى (ره) به جاى آن سه گنبد، گنبد مرتفعى آراسته به نقش هاى رنگ

  گرفت.  مى بنا نهاد که تمام قبور سادات و آن بانوان را فرا   حجره

دختر شاه اسماعیل تجدیدبنا و سطح خارجى گنبد با » شاه بیگى بیگم«هجرى قمرى همین گنبد به همت  925در سال 
  ).hotelolympic.ir  ،1392( هاى معرق آراسته گردید. ضمناً ایوان رفیع با دو مناره در صحن عتیق ساخته شد  کاشى
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  صحن صاحب الزمان  1-4- 2-1- 5

ف این صحن منقوش به کتیبه هاي قرآنی با خطوط بنائی و کوفی در ساختار و طرح جدید با ترکیبی از دیواره هاي اطرا
 ). aghigh.ir  ،1392( سیمان سفید و آجر است

 کاري می باشد  . کاري و مقرنس ایوانهاي صحن جدید نیز داراي کاشی

 

:سردر ورودي  حرم حضرت معصومه (ع) 2- 1- 2-5شکل   

msm14.persiangig.com/image/jalasatema/qom/Photo0488.jpg 

 گلدسته ها  1-5- 2-1- 5

 گلدسته هاي ایوان طال  1- 1-5- 2-1- 5

متر از سطح  40/17در دو طرف این ایوان در صحن عتیق، گلدسته هایی پوشیده از کاشی گرهی به صورت مارپیچ (به بلندي 
به خط کوفی نوشته شده است که » على«، »محمد«، »اهللا«بین پیچ ها، اسامی مبارك: متر) ساخته شده است که 50/1بام و قطر 

 ). aghigh.ir  ،1392( است "ان اهللا و مالئکته یصلون ... "در باالي آنها زیر مقرنس کتیبه اي قرار دارد، که سقف آن 
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م تجدید بنا شد 1869ق/1286الملک در  ابخان شاهسوند، معروف به شه شاه، توسط حسین ها در ایام ناصرالدین این گلدسته
  ).muslimpilgrimage.blogfa.com  ،1393( و سطح آنها با کاشی آراسته گشت

 :گلدسته هاى ایوان آینه  2- 1-5- 2-1- 5

 .پوشش هر دو مأذنه از باال تا پایین سرتاسر کاشى گرهى است که در میان آن ها نام هاى پروردگار متعال خوانده مى شود

 ). aghigh.ir  ،1392( کاري گلدسته هاي مذکور بعد از پیروزي انقالب اسالمی تعویض شده استکاشی 

 گلدسته هاي صحن بزرگ  3- 1-5- 2-1- 5

 در صحن بزرگ (نو یا اتابک) روبروي ایوان آیینه قرار دارند. پوشش آنها، کاشی گرهی هشت ضلعی متساوي است
)aghigh.ir  ،1392 .( 

  ( طال و نقره ) فلزات فاخر  2- 2-1- 5
در سده ششم گنبدي که بر روي یک اتاق هشت گوشه بودکه نخست به شکل رك و بر روي یک اربانه ساخته شده بود. 
 همانند آن را می توان در گنبدهاي دروازه کاشان قم یافت. در زمان قاجاریان پوشش دومین گنبد با طال پوشانده شد

  ) . 1387(معماریان ،

 :ضریح  2-1- 2-1- 5

  شاه ساخته و نصب شد. م به جاي درب شمالی ضریح دري نفیس از طال به دستور فتحعلی1798ق/1213در 

 1280هجرى قمرى فتحعلى شاه ضریح را نقره پوش کرد که این ضریح به مرور زمان فرسوده شد و در سال  1230در سال 
 ).aghigh.ir  ،1392( بود به جاى آن نصب گردیدضریحى که از نقره ضریح سابق و نقره هاى موجود در خزانه ساخته شده 

  م با صفحاتی از نقره پوشاند.1829ق/1245شاه این ضریح را در  فتحعلی

م به علت فرسودگی مرمت شد و سرانجام در 1945ق/1365م و بار دیگر در 1910ق/1328بار در  شاه یک ضریح فتحعلی
   ).muslimpilgrimage.blogfa.com  ،1393( ش شکل آن را تغییر دادند و بر ارتفاعش افزودند1348
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 1368این ضریح چندین مرتبه تجدید بنا و اصالح شد و سال هاى متمادى روى مرقد حضرت باقى بود تا این که در سال 
هجرى شمسى به دستور تولیت آن زمان شکل ضریح را تغییر دادند و ضریحى را با ظرایف و شاهکارهاى هنرى ویژه اى به 

شمسى  1380نصب نمودند که آن ضریح همچنان برفراز تربت نورانى حضرت برقرار است و در اسفند ماه جاى آن 
  ). aghigh.ir  ،1392( اصالحات و تعمیرات جدید صورت گرفت

  
: ضریح  حرم حضرت معصومه (ع) 3- 1- 2-5شکل   

www.farhangnews.ir/sites/default/files/content/images/story/ 92 -06/16/13890727 _0210297.jpg 

  گنبد   2-2- 2-1- 5

  خشت زرین گنبد را بیاراستند.  12000شاه با  م به فرمان فتحعلی1803ق/1218در 

 1379هایى طالیى تزیین شد که تا سال   هجرى همزمان با سلطنت فتحعلی شاه قاجار گنبد مطهر با خشت 1218نهایتاً در سال 
  شمسى باقى ماند.

به علت تخریب ظاهر گنبد و جهت جلوگیرى از وارد شدن صدمات دیگر به ساختمان گنبد به همت تولیت  1380درسال 
آستانه مقدسه حضرت آیت اهللا مسعودى خمینى اقدام به بازسازى و تعمیرات اساسى گنبد حرم مطهر شد و به این جهت 

 ).hotelolympic.ir  ،1392( هاى طالیى سابق جمع آورى گردید خشت

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ها حرم حضرت معصومه (ع): گنبد و مناره 4- 1- 2-5کل ش  

www.xum.ir/images/2014/06/26/178qom05.jpg 

 )صحن عتیق (قدیم  2-3- 2-1- 5

شاه طالکاري  م توسط فتحعلی1833ق/1249بیگم ساخته شد و در  مشهورترین ایوان صحن عتیق، ایوان طالست که توسط شاه
  ).muslimpilgrimage.blogfa.com  ،1393( گشت

صحن عتیق (واقع در شمال روضه مبارکه) اولین صحنى است که در این بارگاه مبارکه بنا شده، این صحن را چهار ایوان زیبا 
فرا گرفته است. ایوانى با عظمت در جنوب که همان ایوان طال (ورودى صحن به روضه مطهره) مى باشد و ایوانى در شمال 

یل مى دهد که ساختمان نقاره خانه روى آن بنا شده است و ایوانى در غرب که ورودى که ورودى فیضیه به صحن را تشک
مسجد اعظم به صحن است و در شرق، ایوان ورودى صحن عتیق به صحن نو واقع است. این صحن و ایوان هاى اطراف آن را 

نیز تعمیرات اساسى در این صحن  1377هجرى قمرى بنا نمود. از سال  925همسر شاه اسماعیل صفوى در سال » شاه بیگى»
 ). aghigh.ir  ،1392( و مقابر اطراف شروع شده است که همچنان ادامه دارد

 گلدسته هاي ایوان طال  2-4- 2-1- 5

میرزاي قاجار آنها را با خشتهاي  م کامران1881ق/1299ها را طالکاري کرد.در  شاه این گلدسته م فتحعلی1803ق/1218در 
  زرین بیاراست. 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 1385در سال .هجرى قمرى، طال کارى شد 1285، در سال »محمد حسین خان شاهسون شهاب الملک«مأذنه ها به دستور 
 ).aghigh.ir  ،1392( هجري شمسی تعمیرات دیگري بر روي این گلدسته ها صورت گرفت و سر گلدسته ها طالکاري شد

  آهن و فوالد   3- 2-1- 5

 :ضریح 3-1- 2-1- 5

ضریحی دیگر از فوالد سفید و شفاف در اطراف ضریح پیشین به فاصله نیم متري از زاویۀ جنوب غربی حرم طهماسب بعداً  شاه
 عباس اول با ضریح دیگري تعویض شد.  م توسط شاه1591ق/1000نصب کرد. این ضریح در 

  
کاري حرم حضرت معصومه (ع):نمونه کاشی 5- 1- 2-5شکل   

www.aup.ir/asr/graphic/img/hazrate-masoome8.jpg 

  سنگ   4- 2-1- 5
این آرامگاه سنگ گور بزرگ زیبایی داشته که شکسته شده و نیز ازاره هایی از سنگ مرمر دارد که داراي نگاره هاي 

  ) . 1387برجسته رنگ آمیزي شده است. این کار از زمان هخامنشیان هم نمونه دارد (معماریان ،

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

150 
 

 مرقد مطهر 4-1- 2-1- 5

م) سطح حرم را با 1834ق/1250شاه (د  حرم مطهر شکوه و عظمت روزگار صفویان را بازیافت. فتحعلیدر روزگار قاجاریان، 
   ).muslimpilgrimage.blogfa.com  ،1393( سنگ مرمر فرش کرد

شمسى مرقد مطهر به شکل جدید که آمیخته اى از کاشى و سنگ است تجدید بنا شد و همچنین دیواره  1377اخیراً در سال 
 ). aghigh.ir  ،1392( داخلى با سنگ مرمر سبز آراسته گردیدهاى 

 
: سنگ ازاره مرمر  حرم حضرت معصومه (ع) 6- 1- 2-5شکل   

www.delgarm.com/images/newsread/1393/04/05/lF1403765166.jpg 

 :ضریح 4-2- 2-1- 5

 سانتیمتر جاي داد 30ارتفاع اي از سنگ مرمر به  م ضریح را بر فراز پایه1829ق/1245شاه در سال   فتحعلی
)muslimpilgrimage.blogfa.com  ،1393.(   

  گنبد  4-3- 2-1- 5

  ).hotelolympic.ir  ،1392( اولین گنبد ، از آجر و سنگ و گچ در اواسط قرن سوم هجرى ساخته شد

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  صحن صاحب الزمان 4-4- 2-1- 5

 شود خط کوفی و نسخ و ثلث در آن دیده میهایی نفیس به  در ایوانهاي صحن جدید حجاري به کار رفته و کتیبه
)muslimpilgrimage.blogfa.com  ،1393.(  

  چوب   5- 2-1- 5

 ضریح 5-1- 2-1- 5

 در شمال ضریح اولیه شاه طهماسب ، دري چوبی براي ورود به مرقد قرار داشت .

  
: درهاي داخلی حرم حضرت معصومه (ع) 7- 1- 2-5شکل   

mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/29310754.jpg 

  آینه    6- 2-1- 5

  ) . 1387(معماریان ، آرامگاه قاجاري داراي آینه هاي مذهب است 

م) 1847ق/1264آغاز شد و در روزگار محمدشاه (د )  م1834/ق1250 د( شاه کاري دیوارهاي حرم نیز در ایام فتحعلی آیینه
   ).muslimpilgrimage.blogfa.com  ،1393( پایان یافت

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 رواق ها 6-1- 2-1- 5

،  aghigh.ir( رواق باالسر که محوطه بین مسجد باالسر تا ضریح مطهر است و با آیینه کارى بسیار زیبا آراسته شده است
1392.(  

 صحن ها 6-2- 2-1- 5

 )صحن نو (اتابکى 1- 6-2- 2-1- 5

جنوبى و شرقى و غربى است: ایوان شمالى آن ورودى از میدان آستانه و ایوان این صحن زیبا داراى چهار ایوان شمالى، 
جنوبى ورودى از طرف قبله و ایوان شرقى ورودى از خیابان ارم و ایوان غربى همان ایوان آینه است در هر کدام از این ایوان 

ثار (میزرا على اصغر خان صدر اعظم) این صحن آز آ .هاى یاد شده ظرایف و آثار هنرى، معمارى خاصى به کار رفته است
 ). aghigh.ir  ،1392( بناى آن طول کشیده است 1303هجرى قمرى تا سال  1295است که از سال 

 )صحن عتیق (قدیم 2- 6-2- 2-1- 5

کوفی هایی نفیس به خط  کاري به کار رفته و کتیبه کاري و آینه در ایوانها این صحن انواع تزیینات هنري اسالمی مانند مقرنس
  ).muslimpilgrimage.blogfa.com  ،1393( شود و نسخ و ثلث در آن دیده می

  صحن صاحب الزمان 3- 2-1-6-2- 5

  کاري استفاده شده است . در ایوانهاي این صحن از اینه

  گچ   7- 2-1- 5

  گنبد  7-1- 2-1- 5

  در ساخت اولین گنبد از گچ استفاده شد .

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 رواق ها 7-2- 2-1- 5

 ). aghigh.ir  ،1392( وجود داردرواق باالسر گچکارى هاى بسیار زیبا در 

 صحن ها 7-3- 2-1- 5

 )صحن عتیق (قدیم 1- 7-3- 2-1- 5

  بري استفاده شده است .  در ایوانها این صحن از گچ

  صحن صاحب الزمان 2- 7-3- 2-1- 5

  بري استفاده شده است .  در ایوانها این صحن نیز از گچ

  سفیدسیمان   8- 2-1- 5

 صحن صاحب الزمان  1- 1-8- 5-2 

 ). aghigh.ir  ،1392(استفاده گردیده است ترکیبی از سیمان سفید و آجر صحن  طرح جدیددر 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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جاللی-جمالی جاللی مصالح   جمالی 
 آینه نقره طال کاشی گچ فوالد سفید آجر سیمان سفید چوب سنگ  فضا

 سنگ گور جاللی
 گور سنگ آرامگاه این

 که داشته زیبایی بزرگ
شده شکسته  

         

-جمالی
 جاللی

 صحن
 عتیق

         

 هنري تزیینات انواع صحن این ایوانها در
مقرنس مانند اسالمی آینه و کاري   به کاري 

کتیبه و رفته کار  کوفی خط به نفیس هایی 
می دیده آن در ثلث و نسخ و .شود   

 صحن
 صاحب
 الزمان

  
 هاي کتیبه به منقوش صحن این اطراف هاي دیواره

 طرح و ساختار در کوفی و بنائی خطوط با قرآنی
.است آجر و سفید سیمان از ترکیبی با جدید  

 هاي کتیبه به منقوش صحن این اطراف هاي دیواره
 جدید طرح و ساختار در کوفی و بنائی خطوط با قرآنی

.است آجر و سفید سیمان از ترکیبی با  
 

گچ از نیز صحن این ایوانها در . است شده استفاده بري   
   

اینه از صحن این ایوانهاي در  کاري 
. است شده استفاده  گردیده استفاده آجر و سفید سیمان از ترکیبی صحن جدید طرح در 

 است

 صحن
جدید 
 (اتابکی)

 جدید صحن ایوانهاي در
 و رفته کار به حجاري

 خط به نفیس هایی کتیبه
 آن در ثلث و نسخ و کوفی

می دیده  شود 

کاشی داراي نیز جدید صحن ایوانهاي      مقرنس و کاري  است آینه ایوان صحن غربى ایوان     باشد می کاري   

 گلدسته
 هاي
 صحن
 بزرگ

.است متساوي ضلعی هشت گرهی کاشی آنها، پوشش           

 گلدسته
 هاى

آینه ایوان  
      

است. گرهى کاشى سرتاسر پایین تا باال از مأذنه دو هر پوشش  
 اسالمی انقالب پیروزي از بعد مذکور هاي گلدسته کاري کاشی   

است شده تعویض  

 جمالی

 حرم

آرامگاه این  

 مرمر سنگ از هایی ازاره
 هاي نگاره داراي که دارد

 شده آمیزي رنگ برجسته
.است       

هجرى 605 کاري در سالکاشی  

  

 ایام در حرم دیوارهاي کاري آیینه
 و شد آغاز)  م1834/ق1250( شاه فتحعلی

) م1847/ق1264 د( محمدشاه روزگار در
.یافت پایان  

شمسى 1377 سنگ در سال و کاشى از ترکیبی وسیله به  احیاء و مرمت  
) م1834/ق1250( شاه فتحعلی

 مرمر سنگ با را حرم سطح
.کرد فرش  

 ضریح

  سال در شاه فتحعلی
 بر را ضریح م1829/ق1245

پایه فراز  به مرمر سنگ از اي 
.داد جاي سانتیمتر 30 ارتفاع  

 شمال در
 اولیه ضریح

 ، طهماسب شاه
 چوبی دري
 به ورود براي

 قرار مرقد
. داشت  

 
شاه ساختۀ مرقد، ضریح نخستین  اول در طهماسب  

م  و از آجر است1543/ق950  

 ضریح اطراف در شفاف و سفید فوالد از دیگر ضریحی طهماسب شاه
 این. کرد نصب حرم غربی جنوب زاویۀ از متري نیم فاصله به پیشین

شاه توسط م1591/ق1000 در ضریح  دیگري ضریح با اول عباس 
.شد تعویض  

 
معرق  هاى کتیبه و رنگ هفت هاى کاشی به اولیه آراسته آجرى ضریح

 بود.
 دري ضریح شمالی درب جاي به م1798/ق1213 در

فتحعلی دستور به طال از نفیس .شد نصب و ساخته شاه   

 شاه فتحعلى قمرى هجرى 1230 سال در
 به ضریح این که کرد پوش نقره را ضریح
 1280 سال در و شد فرسوده زمان مرور

 هاى نقره و سابق ضریح نقره از که ضریحى
 آن جاى به بود شده ساخته خزانه در موجود

.گردید نصب  

 

 گنبد
 و آجر مصالح گنبد از اولین

 قرن اواسط در گچ و سنگ
.شد ساخته هجرى سوم  

  

 قرن اواسط در گچ و سنگ و آجر مصالح گنبد از اولین
.شد ساخته هجرى سوم  

 

 هجرى سوم قرن اواسط در گچ و سنگ و آجر مصالح گنبد از اولین
.شد ساخته  

 
.شد پوشانده طال با گنبد دومین پوشش قاجاریان زمان در  

 ابوالفضل میر«هجرى دومین گنبد توسط  447درسال   
 رنگ هاى نقش به آراسته )کبیر طغرل وزیر( »عراقى
 حجره و ایوان بدون کاشى ، و آجرى تزیینات و آمیزى

نهاده شد. بنا   

 وزیر( »عراقى ابوالفضل میر« توسط گنبد دومین هجرى 447 درسال
 و آجرى تزیینات و آمیزى رنگ هاى نقش به آراسته) کبیر طغرل

.شد نهاده بنا  حجره و ایوان بدون ، کاشى  

 اسماعیل شاه دختر »بیگم بیگى شاه« همت به گنبد دوم ه.ق 925 سال در
گردید. آراسته معرق هاى کاشى با گنبد خارجى سطح و تجدیدبنا  

فتحعلی فرمان به م1803/ق1218 در  خشت 12000 با شاه 
.بیاراستند را گنبد زرین  

- گلدسته
هاي 

 ایوان طال
      

مارپیچ صورت به گرهی کاشی از پوشیده هایی گلدسته  
فتحعلی م1803/ق1218 در گلدسته این شاه   طالکاري را ها 

.کرد  

  
کامران م1881/ق1299 در  خشتهاي با را آنها قاجار میرزاي 

.بیاراست زرین  
گلدسته این ناصرالدین ایام در ها   و شد بنا تجدید م1869/ق1286 در شاه 

.گشت آراسته کاشی با آنها سطح  
  .شد کارى طال قمرى، هجرى 1285 سال در ها مأذنه

 گلدسته این روي بر دیگري ه.ش تعمیرات 1385 سال در
.شد طالکاري ها گلدسته سر و گرفت صورت ها  

هاي ایوان
صحن 
 عتیق

گچ از صحن این ایوانها در      . است شده استفاده بري    
 توسط که طالست ایوان عتیق، صحن ایوان مشهورترین

 توسط م1833/ق1249 در و شد ساخته بیگم شاه
.گشت طالکاري شاه فتحعلی  

  

 آرامگاه
 قاجاري

         
 مذهب هاي آینه داراي قاجاري آرامگاه

. است  

هارواق . دارد وجود زیبا بسیار هاى گچکارى باالسر رواق در           
 باالسر مسجد بین محوطه که باالسر رواق

 بسیار کارى آیینه با و است مطهر ضریح تا
.است شده آراسته زیبا  

  )(عحضرت معصومه حرم فضا در  –:  جدول تفکیکی مصالح  1- 1-2-5جدول 
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جاللی-جمالی جاللی مصالح   جمالی 
  کاشی ، طال ، نقره ، آینه  آجر ، فوالد سفید ، گچ  ، چوب ، سیمان سفید سنگ  فضا

 سنگ گور جاللی
 بزرگ گور سنگ آرامگاه این

شده شکسته که داشته زیبایی  
  

جاللی-جمالی  

عتیق صحن  
 صحن
 صاحب
 الزمان
 صحن

جدید 
 (اتابکی)
 گلدسته

 صحن هاي
 بزرگ
 گلدسته

 ایوان هاى
  آینه

 صحن این اطراف هاي دیواره
 با قرآنی هاي کتیبه به منقوش

 و ساختار در کوفی و بنائی خطوط
 سیمان از ترکیبی با جدید طرح

.است آجر و سفید  
 حجاري جدید صحن ایوانهاي در
 به نفیس هایی کتیبه و رفته کار به

 آن در ثلث و نسخ و کوفی خط
  شود می دیده

 هاي کتیبه به منقوش صحن این اطراف هاي دیواره
 طرح و ساختار در کوفی و بنائی خطوط با قرآنی

.است آجر و سفید سیمان از ترکیبی با جدید  
گچ از نیز صحن این ایوانها در  شده استفاده بري 

. است  
 و سفید سیمان از ترکیبی صحن جدید طرح در

  است گردیده استفاده آجر

مقرنس مانند اسالمی هنري تزیینات انواع صحن این ایوانها در  و کاري 
کتیبه و رفته کار به کاري آینه  آن در ثلث و نسخ و کوفی خط به نفیس هایی 

می دیده .شود   
اینه از صحن این ایوانهاي در . است شده استفاده کاري   

کاشی داراي نیز جدید صحن ایوانهاي مقرنس و کاري     باشد می کاري 
است آینه ایوان صحن غربى ایوان  

.است متساوي ضلعی هشت گرهی کاشی آنها، پوشش  
است. گرهى کاشى سرتاسر پایین تا باال از مأذنه دو هر پوشش  

 شده تعویض اسالمی انقالب پیروزي از بعد مذکور هاي گلدسته کاري کاشی
  است

 جمالی

 حرم
 ضریح
 گنبد

-گلدسته
هاي ایوان 

 طال
هاي ایوان
عتیقصحن   

 آرامگاه
 قاجاري

  هارواق

آرامگاه این  

 که دارد مرمر سنگ از هایی ازاره
 رنگ برجسته هاي نگاره داراي

.است شده آمیزي  
) م1834/ق1250( شاه فتحعلی

 فرش مرمر سنگ با را حرم سطح
.کرد  

  سال در شاه فتحعلی
 فراز بر را ضریح م1829/ق1245

 30 ارتفاع به مرمر سنگ از اي پایه
.داد جاي سانتیمتر  

 شاه اولیه ضریح شمال در
 ورود براي چوبی دري ، طهماسب
. داشت قرار مرقد به  
 و آجر مصالح گنبد از اولین

 سوم قرن اواسط در گچ و سنگ
  .شد ساخته هجرى

شاه ساختۀ مرقد، ضریح نخستین  اول در طهماسب  
م  و از آجر است1543/ق950  

 شفاف و سفید فوالد از دیگر ضریحی طهماسب شاه
 زاویۀ از متري نیم فاصله به پیشین ضریح اطراف در

 در ضریح این. کرد نصب حرم غربی جنوب
شاه توسط م1591/ق1000  ضریح با اول عباس 

.شد تعویض دیگري  
 اواسط در گچ و سنگ و آجر مصالح گنبد از اولین

.شد ساخته هجرى سوم قرن  
 میر«هجرى دومین گنبد توسط  447درسال 

 نقش به آراسته )کبیر طغرل وزیر( »عراقى ابوالفضل
 کاشى ، و آجرى تزیینات و آمیزى رنگ هاى

نهاده شد. بنا  حجره و ایوان بدون  
 میر« توسط گنبد دومین هجرى 447 درسال

 نقش به آراسته) کبیر طغرل وزیر( »عراقى ابوالفضل
 ، کاشى و آجرى تزیینات و آمیزى رنگ هاى

.شد نهاده بنا  حجره و ایوان بدون  
 بیگى شاه« همت به گنبد دوم ه.ق 925 سال در
 خارجى سطح و تجدیدبنا اسماعیل شاه دختر »بیگم

گردید. آراسته معرق هاى کاشى با گنبد  
گچ از صحن این ایوانها در . است شده استفاده بري   

 وجود زیبا بسیار هاى گچکارى باالسر رواق در
  . دارد

هجرى 605 کاري در سالکاشی  
فتحعلی ایام در حرم دیوارهاي کاري آیینه  در و شد آغاز)  م1834/ق1250( شاه 

.یافت پایان) م1847/ق1264 د( محمدشاه روزگار  
شمسى 1377 سنگ در سال و کاشى از ترکیبی وسیله به  احیاء و مرمت  

معرق بود. هاى کتیبه و رنگ هفت هاى کاشی به اولیه آراسته آجرى ضریح  
 دستور به طال از نفیس دري ضریح شمالی درب جاي به م1798/ق1213 در

.شد نصب و ساخته شاه فتحعلی  
 این که کرد پوش نقره را ضریح شاه فتحعلى قمرى هجرى 1230 سال در

 ضریح نقره از که ضریحى 1280 سال در و شد فرسوده زمان مرور به ضریح
.گردید نصب آن جاى به بود شده ساخته خزانه در موجود هاى نقره و سابق  

.شد پوشانده طال با گنبد دومین پوشش قاجاریان زمان در  
فتحعلی فرمان به م1803/ق1218 در  را گنبد زرین خشت 12000 با شاه 

.بیاراستند  
مارپیچ صورت به گرهی کاشی از پوشیده هایی گلدسته  

فتحعلی م1803/ق1218 در گلدسته این شاه  .کرد طالکاري را ها   
کامران م1881/ق1299 در .بیاراست زرین خشتهاي با را آنها قاجار میرزاي   

گلدسته این ناصرالدین ایام در ها   سطح و شد بنا تجدید م1869/ق1286 در شاه 
.گشت آراسته کاشی با آنها  

.شد کارى طال قمرى، هجرى 1285 سال در ها مأذنه  
 و گرفت صورت ها گلدسته این روي بر دیگري ه.ش تعمیرات 1385 سال در

.شد طالکاري ها گلدسته سر  
شاه توسط که طالست ایوان عتیق، صحن ایوان مشهورترین  و شد ساخته بیگم 

فتحعلی توسط م1833/ق1249 در .گشت طالکاري شاه   
. است مذهب هاي آینه داراي قاجاري آرامگاه  

 کارى آیینه با و است مطهر ضریح تا باالسر مسجد بین محوطه که باالسر رواق
  .است شده آراسته زیبا بسیار

  )(عحضرت معصومه حرم فضا در   –:  جدول کیفیتی  مصالح  2-1- 2- 5جدول 
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  حرم حضرت عبدالعظیم (ع)  2-2- 5
متر است و مانند همه بناهاي سلجوقی بر فراز چهار  8بناي حرم در قسمت پایین به شکل چهارضلعی و اندازه هر ضلع حدود 

گوشه حرم چهار گوشواره یعنی چهار طاق مورب ساخته شده است و قسمت باالي آن را نیز به صورت هشت ضلعی ترتیب 
ضلعی تبدیل و بدین ترتیب زمینه را  16هاي کوچک آن را به  بندي قاند و باالتر از قسمت هشت ضلعی، با ساخت طا داده

اي است که به دست  هاي هنرمندانه کاري اند. درون حرم در حال حاضر مزین به آینه براي ایجاد پوشش گنبدي فراهم ساخته
 ).farsnews.com  ،1393( دست ایران انجام شده است استادان چیره

  .کلی آن نیز مربوط به تابک در زمان ناصرالدین شاه قاجار استقسمت اعظم صحن بزرگ و هیئت 

ساخت ضریح از زمان صفویان رواج یافت که یک نشانه اي از گور بود. در برخی آرامگاه ها ضریح الزاماً روي خود گور 
ه کوچکتر گذاشته نشده است، گاه نزدیک به آن است و گاه ضریح، نشانه اي از گوري در سرداب است. ضریح در گذشت

بوده و اکنون به صورت صندوق هاي بزرگی در آمده است. نمونه جالب آن در حرم حضرت معصومه (س) وجود دارد 
 ) . 1387(معماریان ،

 
 حرم حضرت عبدالعظیم (ع)ایوان :  1- 2- 2-5شکل 

h p://www.shafiemahshar.ir/sites/default/files/gallery/1393/01/12/17/galpic-17-1396329979_15.JPG منبع :     
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 خشت ، آجر و کاشی   1- 2-2- 5
پس از حرم قم، حرم حضرت عبدالعظیم (ع) جایگاه مهمی دارد. این حرم هم نخست تنها یک گنبد خانه آزاد، به گونه رك 

سو باز بوده است. سر در ورودي آن، کتیبه اي آجري از مجدالدین . . قمی دارد. آثار رواق کنار مرقد نشان  داشته که از چهار
می دهد که حرم از چه زمانی مورد احترام بوده است. درون حرم آرایه ویژه اي ندارد. بخش هایی از آن از زمان صفویان 

  ) . 1387(معماریان ،که شاید آن ها را ویران کرده انداست. در کنار مرقد، مسجد زنانه و مسجد مردانه بوده 

قدیمی ترین اثري که در بناي فعلی آستان مقدس وجود دارد سردر آجري دوران سلجوقی از آثار مجدالملک قمی مربوط به 
حتی هجري است. از ویژگیهاي سر در دوران سلجوقی می توان نتیجه گرفت که بناي بقعه  498تا  495سال هاي حدود 
است و احتماالً می توان بناي فعلی را مربوط به قرن چهارم هجري دانست. سردر قدیمی و  "پنجم هجري "قدیمی تر از قرن 

 ).reyweb.ir ،1392( مدخل اصلی محوطه بقعه در قدیم هم، همانند امروز از همین سمت شمال بوده است

تعمیر ضریح و احداث مناره هاي بلند و نماسازي  وت کاشیکاري هجري یعنی دوره قاجار تزئینا 1320تا  1299در سالهاي 
  ).reyweb.ir ،1392(صحن اصلی و صحن هاي دیگر مجموعه آستان انجام گرفت 

هاي مختلف  به رنگ سفید بر زمینه الجوردي با حاشیه فیروزه فام و گل و بوته و اسلیمی رنگ سردر قدیمی کاشی معرقدر 
 .هجري نوشته شده است 945به خط ثلث، تارخ بنا سال 

 ).farsnews.com  ،1393( می باشدنماي بیرونی مهمانسرا آجري 

  
 حرم حضرت عبدالعظیم (ع): صحن  2- 2- 2-5شکل 

farm8.static.flickr.com/ 7414/13344150773 _1d3281f269.jpg منبع  :      
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 فلزات فاخر ( طال و نقره )  2- 2-2- 5
بوده که در  "مخروطی یا هرمی "و گنبد باالیی آن با ساقه و بدنه بلند بصورت  "ضربی مدورطاق  "پوشش زرین گنبد شامل 

  ).reyweb.ir ،1392( زمان شاه طهماسب صفوي تغییر شکل یافته است

هجري قمري) ضریح نقره حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) ساخته شد که اکنون  1250تا  1211در دوران فتحعلی شاه قاجار (
هاي  کتیبه حاشیه باالي آن در ضریح کنونی که به وسیله استاد غالمحسین اقلیما حاج محمد صنیع خاتم در سال بخشی از

 ).farsnews.com  ،1393( هجري شمسی ساخته شده در جاي اصلی نصب شده است 1340تا  1337

مسی زرین و احداث دو مناره بلند هجري پوشش گنبد حضرت عبدالعظیم علیه السالم با خشتهاي  1320تا  1299در سالهاي 
   .هجري صورت گرفت 1270آن در سال 

 دارايبقعه امامزاده حمزه علیه السالم مشتمل بر حرم، به اندازه تقریبی هیئت حرم حضرت عبدالعظیم علیه السالم همانند آن 
ضریح نقره، مربوط به اواسط دوران قاجاریه داراي ایوان بزرگ شرقی و مسجد باالسر است که در جنوب غربی حرم حضرت 

 reyweb.ir( عبدالعظیم علیه السالم واقع شده است. به نظر می رسد این بنا مربوط به دوران شاه طهماسب صفوي باشد
،1392.(  

 .هاي مسی استفاده شده است نقوش برجسته بر روي ورق ) هدر تزیینات داخلی مهمانسرا (دارالضیاف

  
 حرم حضرت عبدالعظیم (ع): ضریح  3- 2- 2-5شکل 

rajanews.com/Files_Upload/96706.jpg : منبع 
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 آهن و فوالد   3- 2-2- 5
تاریخی قابل  تر (که شاید از قرن پنجم هجري باشد) آثار هجري قمري با در آهنی قدیمی 945سردر قدیمی مربوط به سال 

 ).farsnews.com  ،1393( توجه دیگري هستند که قبالً در سمت جنوب غربی صحن امامزاده حمزه (ع) قرار داشته است

  سنگ   4- 2-2- 5
  می باشد .نیز از سنگ گرانیت  ) کف مهمانسرا (دارالضیافه

 چوب   5- 2-2- 5

  ).reyweb.ir ،1392( و خاتم و انجام گرفت هجري تهیه و نصب درهاي نقاشی، منبت 1320تا  1299در سالهاي 

 آینه    6- 2-2- 5

حرم حضرت حمزه بن موسی (ع) داراي گنبد و ایوان و درگاه ورودي است. روبروي رواق حضرت عبدالعظیم در صحن، 
ایوان هم  ساختمان بزرگی بوده که بعدها در زمان قاجاریه زیر زمین آن ساخته شد و آن را دو اشکوب کردند. در همین زمان

  ) . 1387(معماریان ،آینه کاري شد

بقعه امامزاده حمزه  . در دوره قاجار تزئینات آئینه کاري انجام گرفت. حاضر مزین به آینه کاري می باشد درون حرم در حال 
  ).reyweb.ir ،1392( علیه السالم مزین به آینه کاري اواسط دوران قاجاریه است

  
 حرم حضرت عبدالعظیم (ع)کاري : آینه 4- 2- 2-5شکل 

upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a5/Shah_abdolazim_inside.jpg منبع :  
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جاللی-جمالی جاللی مصالح   جمالی 

 آینه مس نقره طال کاشی چوب سنگ آهن آجر  فضا

مهمانسرا  جاللی
 (دارالضیافه)

. باشد می آجري مهمانسرا بیرونی نماي   
) دارالضیافه( مهمانسرا کف

باشد. می گرانیت سنگ از   
      

-جمالی
 جاللی

 درگاه ورودي

 آستان فعلی بناي در که اثري ترین قدیمی
 دوران آجري سردر دارد وجود مقدس

 مربوط قمی مجدالملک آثار از سلجوقی
 هجري 498 تا 495 حدود هاي سال به

.است  

داراي  قدیمی سردر
 تر قدیمی آهنی در
 قرن از شاید که(

-می )هجري پنجم

 باشد.

  

 رنگ به معرق کاشی قدیمی سردر در
 حاشیه با الجوردي زمینه بر سفید

 اسلیمی و بوته و گل و فام فیروزه
 بنا تارخ ثلث، خط به مختلف هاي رنگ

.است شده نوشته هجري 945 سال  

    

هاایوان          
قاجار زمان در  

 کاري آینه ایوان
.شد  

 جمالی

      گنبد

 ضربی طاق " شامل گنبد زرین پوشش
 بدنه و ساقه با آن باالیی گنبد و "مدور

 بوده "هرمی یا مخروطی " بصورت بلند
 تغییر صفوي طهماسب شاه زمان در که

.است یافته شکل  

 

 1320 تا 1299 سالهاي در
 گنبد پوشش هجري
 علیه عبدالعظیم حضرت

 مسی خشتهاي با السالم
 زرین تزیین گشت.

 

       ضریح

 تا 1211( قاجار شاه فتحعلی دوران در
 نقره ضریح) قمري هجري 1250
 ساخته) ع( الحسنی عبدالعظیم حضرت

 شد

  

     حرم
 یعنی هجري 1320 تا 1299 سالهاي در

کاشیکاري در حرم انجام  قاجار دوره
 گشته است.

    

بقعه امامزاده 
 حمزه

      
 داراي السالم علیه حمزه امامزاده بقعه

 دوران اواسط به مربوط نقره، ضریح
باشد.قاجاریه می  

 

 حمزه امامزاده بقعه
 به مزین السالم علیه
 اواسط کاري آینه

است. قاجاریه دوران  

    داخل حرم

 1320 تا 1299 سالهاي در
 درهاي نصب و تهیه هجري
 انجام خاتم و منبت نقاشی،

. گرفت  

    
 حال در حرم درون
 آینه به مزین حاضر

باشد. می کاري  

  )(عحضرت عبدالعظیم  حرم فضا در  –:  جدول تفکیکی مصالح  1- 2-2-5جدول 
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-جمالی جاللی مصالح 
 جمالی جاللی

  کاشی ، طال ، نقره ، مس ، آینه چوب  ، سنگ آجر ، آهن  فضا

مهمانسرا  جاللی
 (دارالضیافه)

 آجري مهمانسرا بیرونی نماي
. باشد می  

 از)  دارالضیافه( مهمانسرا کف
باشد. می گرانیت سنگ  

  

جاللی-جمالی  درگاه ورودي 
  هاایوان

 بناي در که اثري ترین قدیمی
 دارد وجود مقدس آستان فعلی

 سلجوقی دوران آجري سردر
 قمی مجدالملک آثار از

 495 حدود هاي سال به مربوط
.است هجري 498 تا  
 آهنی داراي در قدیمی سردر

 قرن از شاید که( تر قدیمی
باشد.می )هجري پنجم  

 

 الجوردي زمینه بر سفید رنگ به معرق کاشی قدیمی سردر در
 مختلف هاي رنگ اسلیمی و بوته و گل و فام فیروزه حاشیه با

.است شده نوشته هجري 945 سال بنا تارخ ثلث، خط به  
قاجار زمان در  

  .شد کاري آینه ایوان

 جمالی

 گنبد
 ضریح
 حرم

بقعه امامزاده 
 حمزه

  داخل حرم

 

 سالهاي در
 1320 تا 1299

 و تهیه هجري
 درهاي نصب
 و منبت نقاشی،
 انجام خاتم

  . گرفت

 باالیی گنبد و "مدور ضربی طاق " شامل گنبد زرین پوشش
 که بوده "هرمی یا مخروطی " بصورت بلند بدنه و ساقه با آن

.است یافته شکل تغییر صفوي طهماسب شاه زمان در  
 حضرت گنبد پوشش هجري 1320 تا 1299 سالهاي در

زرین تزیین گشت. مسی خشتهاي با السالم علیه عبدالعظیم  
) قمري هجري 1250 تا 1211( قاجار شاه فتحعلی دوران در

شد ساخته) ع( الحسنی عبدالعظیم حضرت نقره ضریح  
کاشیکاري  قاجار دوره یعنی هجري 1320 تا 1299 سالهاي در

 در حرم انجام گشته است.
 به مربوط نقره، ضریح داراي السالم علیه حمزه امامزاده بقعه

باشد.قاجاریه می دوران اواسط  
 اواسط کاري آینه به مزین السالم علیه حمزه امامزاده بقعه

است. قاجاریه دوران  
  باشد. می کاري آینه به مزین حاضر حال در حرم درون

)(عحضرت عبدالعظیم حرم فضا در   –:  جدول کیفیتی  مصالح  2-2- 2- 5جدول   
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  اي حرم هاي منطقه   3- 5

  یزد) السالم علیه( محمد جعفر ابو امامزاده حضرت متبرکه بقعه 3-1- 5
جعفر محمد (علیه السالم) است که هاي با شکوه و تاریخی استان یزد، حرم مطهر و ملکوتی حضرت امامزاده ابو  از زیارتگاه

  در بلوار امامزاده جعفر (علیه السالم) شهر یزد، در محله مصلی عتیق قرار دارد.

حوضهاي و شبستانها و  و الدین محمد قطعه زمینی خریداري نمود و در آن ایوانی عالی بنا کردهـ .ق) سید جالل 859در سال (
کرد، و نیز در بیرون امامزاده و مقابل آن، ایوانهاي عالی به شکل مساجد احداث نمود که جویبار از میان حوضها عبور می

  اي با چهار دیوار ساخت.مدرسه

نگ اسلیمی و هاي رنگاردر ورودي غربی، ابتدا ایوان و سردري زیبا و باشکوه قرار دارد که به واسطه ترکیب یافتن گل
هایی که سایه روشن را در روز، بر نماي کتیبه اي دو چندان به ایوان داده است. کنگرهاي فیروزه رنگ، جلوهختایی، در زمینه

  اند.ترین جاي این سردر، قرار گرفتهآورند، بر رفیعپدید می

انه است که با نماي زیبایی از هاي آستکه از سوي صحن شرقی است، از وسیع ترین و جدیدترین صحن شرقی ورودي
اي در وسط صحن، بر جالل و شکوه آن افزوده است. این صحن به طول گلدسته و ایوان، گل و گلکاري و حوض، و سقّاخانه

  .متر است که اخیراً با سر درب زیبایی تکمیل شده است 5/36×49و عرض 

 
 یزدعکس هوایی محدود طرح توسعه امام زاده جعفر :  1- 1- 3-5شکل 

www.yazdinews.ir/SC.php?type=component_sections&id=2&t2=DT&sid=4783 منبع :     
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در گذشته، در مدخلِ ورودي  .از حیث اندازه و تزیین مانند، بقیه رواقهاست، اما وسط آن در پایین پاي حرم استشرقی رواق 
  حرم دانست. تین درهاي موجودتوان آنرا از قدمیبه حرم، درِ بزرگی بوده که می

شوند و توسط دیوارهاي فلزي از مردان جدا گشته است. در انتهاي رواق شرقی، معموالً خواهران از این در وارد حرم می
- آورند و به دعا و نماز مشغول میشود، اما خواهران براي نماز و دعا به این محل روي میمحلّی است که مسجد اطالق نمی

مشخّص و معلوم » سلطان المدرسین«اي از علماء و بزرگان در این محل است، اما تنها سنگ قبر شوند. با این که مدفن عده
  است و بقیۀ سنگهاي قبر در بازسازي جابجا شده است.

 به مستقیم دري این بنابر است، مطهر حرم به ها ورودي ترین آمد و رفت پر از یکی اکنون گذشته، خالف بر رواق غربی
  این رواق قرار دارد. راست و چپ در که است مشبکی هاي پنجره حرم با آن ارتباطی وسیله تنها. ندارد حرم درون

  خشت ، آجر و کاشی  1- 3-1- 5

  هاایوان و مناره  1-1- 3-1- 5
بر جانبین . هـ .ش صورت گرفته است 1355کاري آن نیز در سال به سعی آقاي علی اشتري به پایان رسید و کاشیشرقی ایوان 

  ایوان، دو مناره بلند و زیبا قرار دارد که سراسر با کاشیهاي معرّق پوشانیده شده و شکوه خاصی به آن داده است.این 

هاي سمت شمالی آستانه به معماري استاد محمد صادق خوش زبان یزدي آغاز شد و هـ .ش) ساخت مناره 1367در سال (
  به عهده گرفت. زبان یزديکاري آن را پدرش، استاد محمد خوشکاشی

 
زاده جعفر یزداماممنار و گنبد :  2- 1- 3-5شکل   

meboragh.ir/wp-content/uploads/ .یزد- جعفر-ابو-زاده-امام/2013/03 jpg1_.jpg منبع :    
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  کتابخانه  1-2- 3-1- 5
 محمد علی خط به استوار اي کتیبه و تخت و معرق و مشکب هاي کاشی از زیبایی نماي با اي کتابخانه ورودي، راست سمت  
  اوه (خوشنویس مشهور یزدي) زینت یافته، قرار دارد.ک

  سقّاخانه   1-3- 3-1- 5
متر در طول زمانی نزدیک به یک سال و نیم به معماري  5/2×5/2اي به ابعاد مقابل ایوان و درست در وسط صحن، سقّاخانه

زبان یزدي نیز به عهده استاد محمد صادق خوش هـ .ش ساخته شده و کاشیکاري آن 1370در سال » استاد غالمرضا بابایی«
هاي نره و تخت اصفهانی پوشیده شده و زیر سقف آن با خط بنّایی شبیه کوفی، تزیین بود. نماسازي این سقّاخانه، با کاشی

ت، نقش هاي تخیافته است. در دور سقّاخانه و بر پیشانی اضالع هشت گانۀ آن، مرثیۀ معروف محتشم کاشانی بر روي کاشی
  شده است. 

  سنگ قبر مطهر  1-4- 3-1- 5
  .متر نصب است سانتی 140×160بر روي مرقد، یک قطعه سنگ، داخل قاب کتیبه داري از کاشی معرّق به اندازه 

  گنبد عظیم  1-5- 3-1- 5
است. تنها اثر  یکی از زیباترین آثار معماري آستانه حضرت امامزاده جعفر(علیه السالم) ، وجود گنبد عظیم و باشکوه آن

  .کاري شده آن است باقیمانده روي گنبد مربوط به کتیبۀ کاشی

  پوسته میانی، مخفی است و پوسته رویی همان است که با کاشیهاي الجوردي توسط استاد غالمرضا بابایی مرمت شده است.

 1.و مجدداً کاشیکاري شد هـ .ش)به معماري استاد غالمرضا بابایی کاشیهاي فرسودة گنبد، برچیده 1371در سال(

                                                             
، 183، تاریخ یزد (آیتی): 302ـ  297: 2، یادگارهاي یزد  166و  530ـ  520: 3، جامع مفیدي 108ـ  107، تاریخ یزد (جعفري): 158ـ  152تاریخ جدید یزد:  . 1

.116ـ  122، مجلّه میراث جاویدان، مقاله حسن مسرّت: 38ـ  39، بارگاه آفتاب: 70ـ  65اي در کویر: چشمه ،43تاریخ یزد (طاهري):    
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زاده جعفر یزدامام: نمایی از  3- 1- 3-5شکل   

ww.imam-sadegh.org/main/images/stories/imamzade-jafar2.jpeg ÷÷منبع :    

  فضاهاي دیگر  1-6- 3-1- 5
سنگی را که تاریخ بر آن بود برداشت و صورت قبر  1هـ .ق) خواجه اسحاق بن خواجه حسن ساورج خوارزمی 776در سال (

  را از کاشی پوشانید و عبارت تاریخ بر پیش محراب گذارد و بر اطراف مزار دیوار کشید. 

  .هـ .ق) خواجه معین الدین علی میبدي در میان مدرسه و مزار، حوضی از آجر ساخت 859در سال (

 

امامزاده جعفر یزدسردر :  4- 1- 3-5شکل   
www.havairan.com/photos/Yazd/Raḩmatābād: منبع 

                                                             
هـ .ق ذکري از او به میان آمده است. 747وي از تجار و بزرگان یزد بود که در کتاب منتخب التواریخ معینی ذیل سال   . 1 
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  فلزات فاخر (طال ،  نقره ، مس ، مفرغ و برنج )  2- 3-1- 5
 از ضریحی پرورش، حسین محمد استاد و خاتم زاده صنیع  هـ .ش) در طول این ده سال، استاد شکراهللا 1355تا  1345در سال (

 ش. هـ 1355 سال با مطابق ق. هـ 1397 سال رجب 13 در و ساختند روحانیان محمد علی حاج آقاي سرمایۀ با مینا و نقره، طال،
  .نمودند نصب مرقد روي بر

  حرم مطهر  2-1- 3-1- 5
ها در فضائی آکنده از صدق و خلوص و خضوع، محیطی از نور و تجلّی ها، مقرنس سازي و طالکاريانعکاس انوار چلچراغ

  به وجود آورده که در کانون این انوار، مرقد مطهر امامزاده قرار دارد. در حرم ذوق وعرفان را

به سال یکهزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی، حرم «توان خواند: در کتیبۀ برنجین باالي دیوارة جنوبی حرم، این عبارت را می
نۀ حاج محمد علی روحانیان، فرزند حاج (علیه السالم) با همت و هزی مطهر حضرت امامزاده جعفر، فرزند امام جعفر صادق

  ».رسید اتمام  غالمحسین، تزیین و آینه کاري آن به

 ضریح منور  2-2- 3-1- 5

از قطعات طال و نقره ترکیب یافته، و دور تا دور آن چهل تاج طالست که روي آنها اسماءاهللا ضریح کنونی عالوه بر چوب ، 
  رگ از طال و مینا در چهار گنج باالي آن قرار دارد.بر زمینۀ مینا، نقش بسته و چهار گلدان بز

اي رنگ، نامهاي چهارده معصوم(علیه السالم)  به ها، بخشی از سورة دهر و سپس در چهارده چشمۀ زیباي فیروزهدر زیر تاج
» فضائلی اصفهانی استاد حبیب اهللا«به خط » مرحوم شاکر یزدي«اي، شعر بلند هاي مشبک نقرهخورد. بر باالي پنجرهچشم می

اي رنگ قرار دارد، که ضمن ستایش از ضریح و بانی آن آقاي حاج محمدعلی روحانیان، ماده تاریخ اي از میناي قهوهبر زمینه
   .اتمام کار و نصب ضریح را نیز آورده

  آهن و فوالد  3- 3-1- 5

  رواق شرقی  3-1- 3-1- 5
سازد و از همین مرتبط می» صحن انقالب«و مشبک قرار دارد که به  ایوانی بلند و بزرگ با دري فلزي رواق شرقی روبروي

  توان ستونهاي قطور و مستحکم گلدسته هاي صحن انقالب را نظارگر بود.مکان می
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  رواق جنوبی  3-2- 3-1- 5
   نمایاند.همچون رواق غربی، دو پنجره مشبک فلزي، نمایی از حرم را در دیده می جنوبیرواق 

  ضریح منور  3-3- 3-1- 5
الدین روستاي بنادك سادات مهریز منتقل و به ضریح قبلی که از نو ع آهن و مشبک بود، به حرم مطهر امامزاده سید شمس

  جاي آن، ضریحی زیبا و بزرگ ساخته و جاي آن را گرفته است.

  سنگ  4- 3-1- 5
- هـ .ق) اطّالعات دقیقی در دست نیست. فقط می 775تا  424(علیه السالم)، از سال ( از وضع مرقد امامزاده ابوجعفر محمد

دانیم سنگ مرمري که تاریخ مربوط به وفات امامزاده و حسب و نسب وي بر آن حک شده، بر روي مرقد نصب گشته و 
 .)108ـ  107تاریخ یزد (آیتی):  ( ظاهراً مسجد و محرابی پیرامون قبر وجود داشته است

و مسجدي با محراب مرمر و   هـ .ق) در پایین حرم امامزاده ایوانی دلگشا و نقش و نگار شده، 844تا  799در سالهاي (
احداث گشت، عالوه بر این،   متعدد و نقش و نگار شده،هاي غرفه هایی با پنجره  چراغهاي آویزان، ساخته شد و باالي مسجد،

  سردابی نیز ایجاد گردید و سنگ فعلی بر آرامگاه گذاشته شد.

  صحن امام   4-1- 3-1- 5
  ز دیرباز به همان شکل بوده است. کند که ادر وسط این صحن نیز، حوض سنگی خودنمایی می

  

زاده جعفر یزدامامصحن :  5- 1- 3-5شکل   
www.imam-sadegh.org/main/index.php?option=com_content&view=article&id=879:    یزد-)السالم-علیه(-محمد-جعفر-ابو-امامزاده-حضرت-متبرکه-منبع : بقعه  
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  رواق جنوبی  4-2- 3-1- 5
  این رواق نیز از حیث تزیینات سنگ کاري دیوار و کف، مانند دیگر روقها است. 

   غربیرواق   4-3- 3-1- 5

سواي معماري خوب و خوش نواي رواق غربی، در حد فاصل سنگ هاي بدنه و آیینه کاري، دور تا دور رواق ها مزین به 
الواحی از سنگ است که کلمات قصار ائمه اطهار (علیهم السالم) با خطی زیبا و با ترجمه فارسی حک شده که فضاي معنوي 

  باالیی را ایجاد نموده است.

 حرم مطهر  4-4- 3-1- 5

 سنگ روي اشعاري  کاريبدنه حرم با سنگ مرمر یزد تزیین شده که در نوع خود کم نظیر است. ما بین سنگ بدنه و آئینه
  یابد و باعث زیبایی مضاعف این بنا شده است. ه در تمام رواقها ادامه میک شده حک

  گچ  5- 3-1- 5

  صحن امام   5-1- 3-1- 5
اندودي از گچ است که از سالیان دور مانده و تاکنون میراث فرهنگی هیچ کار مثبتی دربارة این تنها پوشش دیوارهاي صحن، 

  فضا انجام نداده است.

  ورودي شمال غربی  5-2- 3-1- 5
  در قسمت شمال غربی امامزاده، یک ورودي با سر در گچی است که چند سالی است به عللی مخروبه و بسته شده بود. 

  چوب  6- 3-1- 5

  رواق شمالی  6-1- 3-1- 5
فادخلوها «اش هایی رسم شده و بر دو لنگهآن گره قبالً در این قسمت، درِ قدیمی و بسیار نفیسی از چوب گردو بود که بر

  کنده شده بود.» بسالم آمنین 

  ضریح منور  6-2- 3-1- 5
  به کار رفتن چوب در ساختمان آن است.کنونی ویژگی بارز ضریح 
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  آینه  7- 3-1- 5
آئینه کاري، نماسازي، موزه آستانه، کتابخانه و مسجداعظم و نماسازي بقیۀ  هـ .ش 1385هـ .ش تا پائیز سال 1371سال  از

  است. رواقها انجام گرفته

  رواق جنوبی  7-1- 3-1- 5
  این رواق نیز از حیث تزیینات آئینه کاري دیوار، مانند دیگر روقها است. 

  حرم مطهر  7-2- 3-1- 5
هـ .ش آغاز شده، نزدیک به دو سال به طول کشیده و حاصل کار  1349نظیر و خیره کننده حرم که از سال بی آئینه کاري

  استادان مسلّم این فن است.

   .ها، اثر استاد مشهور، محمدعلی عبداللهی قمی استآئینه کاري

کار به هدر نرفته و نمایی رؤیایی و خیال انگیز به چون ساختمان فضایی باز و با ابهت داشته، زحمت و تالش هنرمندان آئینه
  وجود آمده است. 

 گنبد عظیم  7-3- 3-1- 5

این گنبد داراي سه پوسته مختلف است که براي حفظ تعادل وزن آن، تو در تو ساخته شده و پوسته زیرین همان است که 
 .شودآینه کاري شده ودر حرم دیده می

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

170 
 

  جمالی  جاللی-جمالی  جاللی  مصالح  
  مینا  آینه  نقره  طال  کاشی  گچ  برنج  آجر  چوب  آهن و فوالد  سنگ مرمر    فضا

  جاللی

  سنگ  قبر
 نسب و حسب و امامزاده وفات به مربوط تاریخ که مرمري سنگ

  گشته نصب مرقد روي بر شده، حک آن بر وي
          

  . است نصب معرّق کاشی از داري کتیبه قاب داخل سنگ، قطعه یک مرقد، روي بر
 که را سنگی  خوارزمی ساورج حسن خواجه بن اسحاق خواجه) ق. هـ 776( سال در        

  پوشانید. کاشی از را قبر صورت و برداشت بود آن بر تاریخ

              کتابخانه
 علی خط به استوار اي کتیبه و تخت و معرق و مشکب هاي کاشی از زیبایی نماي داراي

  کاوه محمد
        

            دیوار صحن
 دیوارهاي پوشش تنها

  گچ از اندودي صحن،
          

-جمالی
  جاللی

                )ق. هـ 859( سال در      امام سنگی وسط صحن حوض  حوض

    ایوان شرفی
 و فلزي دري

  مشبک
          اشتري علی ش توسط آقاي. هـ 1355 سال در کاري¬کاشی        

ورودي شمال 
  غربی

            گچی در سر          

              سقاخانه

  اصفهانی تخت و نره هاي¬کاشی با سقّاخانه، این نماسازي

        
 روي بر کاشانی محتشم معروف مرثیۀ آن، گانۀ هشت اضالع پیشانی بر و سقّاخانه دور در

  است شده نقش تخت، هاي¬کاشی
  یزدي زبانخوش صادق محمد استاد توسط کاشیکاري

                      )ق. هـ 844 تا 799( سالهاي مرمر احداثی در محراب با مسجدي  محراب مسجد

      رواق شمالی
 درِ قسمت، این در قبالً

 نفیسی بسیار و قدیمی
  گردو بود. چوب از

                

  روقها دیگر مانند کف، و دیوار کاري سنگ تزیینات حیث از  جنوبی رواق
 پنجره دو
رو  فلزي مشبک

  به حرم
              

 دیگر مانند دیوار، کاري آئینه تزیینات حیث از
  روقها

  

  رواق غربی
 ها رواق دور تا دور کاري، آیینه و بدنه هاي سنگ فاصل حد در

 علیهم( اطهار ائمه قصار کلمات که است سنگ از الواحی به مزین
  شده حک فارسی ترجمه با و زیبا خطی با) السالم

 پنجره دو
 رو فلزي مشبک
  حرم به

                  

  جمالی

هاي مناره
  شمالی

          ش. هـ 1367یزدي در سال  زبان¬خوش محمد استاد کاري توسط¬کاشی            

مناره هاي 
  شرقی

          معرّق کاشیهاي            

      ضریح

 ضریح بارز ویژگی
 رفتن کار به کنونی

 آن ساختمان در چوب
  است
          

 هـ 1355 تا 1345( سال در
  )ش.

 سال در
)1345 
 1355 تا

  )ش. هـ

  

 هـ 1355 تا 1345( سال در
  )ش.

  

  
 کنونی ضریح دور تا دور

  طالست چهل تاج

 طال از بزرگ گلدان چهار
 باالي گنج چهار در مینا و

  کنونی ضریح
  

 طال از بزرگ گلدان چهار
باالي  گنج چهار مینا  در و

  ضریح کنونی

 طال، تاج روي چهل
 نقش مینا، زمینۀ بر اسماءاهللا

  بسته
  

قبل از ضریح  ضریح
 و آهن ع نو از فعلی

  بود مشبک

              گنبد
  قرار دارد. شده کاري¬کاشی کتیبۀ گنبد روي

بابایی  غالمرضا استاد توسط الجوردي کاشیهاي با رویی پوسته )ش. هـ 1371(سال در    شده کاري آینه زیرین پوسته    
  .است شده مرمت

فضاي داخلی 
  حرم

          حرم جنوبی دیوارة باالي برنجین کتیبۀ        شده تزیین یزد مرمر سنگ با حرم بدنه
 سال از که حرم کننده خیره و نظیر¬بی کاري آئینه

  آغاز ش. هـ 1349
  

  یزد )(ع  امام زاده جعفرحرم فضا در  –:  جدول تفکیکی مصالح  1- 1-3-5جدول 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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جاللی-جمالی جاللی مصالح   جمالی 

چوب ،آجر ، برنج ،   ، آهن و فوالد سنگ مرمر  فضا
  میناکاشی ، طال ، نقره ، آینه ،   گچ

 جاللی

 سنگ  قبر
 

 کتابخانه
 

  دیوار صحن

 و امامزاده وفات به مربوط تاریخ که مرمري سنگ
 مرقد روي بر شده، حک آن بر وي نسب و حسب

گشته نصب  

 دیوارهاي پوشش تنها
  گچ از اندودي صحن،

 معرّق کاشی از داري کتیبه قاب داخل سنگ، قطعه یک مرقد، روي بر
. است نصب  

 ساورج حسن خواجه بن اسحاق خواجه) ق. هـ 776( سال در
 از را قبر صورت و برداشت بود آن بر تاریخ که را سنگی  خوارزمی

پوشانید. کاشی  
 اي کتیبه و تخت و معرق و مشکب هاي کاشی از زیبایی نماي داراي

  کاوه محمد علی خط به استوار

-جمالی
 جاللی

 حوض
 ایوان شرفی

 ورودي شمال 
 غربی

 سقاخانه
 محراب مسجد
 رواق شمالی

جنوبی رواق  
  رواق غربی

امام سنگی وسط صحن حوض  
مشبک و فلزي دري  

 تا 799( سالهاي مرمر احداثی در محراب با مسجدي
)ق. هـ 844  

 مانند کف، و دیوار کاري سنگ تزیینات حیث از
روقها دیگر  

فلزي مشبک پنجره دو  رو به حرم 
 تا دور کاري، آیینه و بدنه هاي سنگ فاصل حد در

 که است سنگ از الواحی به مزین ها رواق دور
 و زیبا خطی با) السالم علیهم( اطهار ائمه قصار کلمات

شده حک فارسی ترجمه با  
  حرم به رو فلزي مشبک پنجره دو

)ق. هـ 859( سال در  
گچی در سر  

 درِ قسمت، این در قبالً
 از نفیسی بسیار و قدیمی

  گردو بود. چوب

اشتري علی ش توسط آقاي. هـ 1355 سال در کاري¬کاشی  
اصفهانی تخت و نره هاي¬کاشی با سقّاخانه، این نماسازي  

 معروف مرثیۀ آن، گانۀ هشت اضالع پیشانی بر و سقّاخانه دور در
است شده نقش تخت، هاي¬کاشی روي بر کاشانی محتشم  

یزدي زبانخوش صادق محمد استاد توسط کاشیکاري  
  روقها دیگر مانند دیوار، کاري آئینه تزیینات حیث از

 جمالی

هاي مناره
 شمالی

 
مناره هاي 

 شرقی
 

 ضریح
 

 گنبد
 

فضاي داخلی 
  حرم

  شده تزیین یزد مرمر سنگ با حرم بدنه

 ضریح بارز ویژگی
 چوب رفتن کار به کنونی

است آن ساختمان در  
 قبل از ضریح فعلی ضریح

 مشبک و آهن ع نو از
 بود

 باالي برنجین کتیبۀ
  حرم جنوبی دیوارة

کاري توسط¬کاشی  هـ 1367یزدي در سال  زبان¬خوش محمد استاد 
ش.  

معرّق کاشیهاي  
)ش. هـ 1355 تا 1345( سال در  

طالست چهل تاج کنونی ضریح دور تا دور  
باالي ضریح کنونی گنج چهار مینا  در و طال از بزرگ گلدان چهار  

بسته نقش مینا، زمینۀ بر اسماءاهللا طال، تاج روي چهل  
قرار دارد. شده کاري¬کاشی کتیبۀ گنبد روي  

زیرین پوسته شده کاري آینه   
 استاد توسط الجوردي کاشیهاي با رویی پوسته )ش. هـ 1371(سال در

.است شده بابایی مرمت غالمرضا  
  آغاز ش. هـ 1349 سال از که حرم کننده خیره و نظیر¬بی کاري آئینه

) یزد(عامام زاده جعفر  حرم فضا در  –:  جدول کیفیتی  مصالح  2- 1-3-5جدول   
   

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  امامزاده صالح  2- 5-3
آرامگاه را منسوب به صالح پسر امام موسی کاظم (ع) می امامزاده صالح نام آرامگاهی در محله تجریش تهران است. این 

  دانند.

احداث گنبد کنونی همراه با تزیینات و مقرنس کاري و نقاشی هاي ظریف و اصالحات داخل حرم، تعمیرات و پاره اي 
و نوه  الحاقات و به طور کلی استحکام بخشی را به هاکو میرزا ملقب به بهادرخان پسر حسنعلی میرزا شجاع السطنه

  .فتحعلی شاه نسبت داده اند

  
  زاده صالح تجریشامام:  1-2-3- 5شکل 

imamzadeh.mihanblog.com/post/38 منبع :    

در گذشته اي نه چندان دور، صحن و حیاط این بقعه، قبرستان عمومی بوده است که براي وسعت و توسعه صحن، اخیرا 
منتقل کرده اند. با این حال، وقتی از در شمالی وارد امام زاده می شوي، جا کرده و به طبقه زیرین صحن قبرها را جابه

شش سنگ قبر از شهداي گمنام جنگ تحمیلی به چشم می خورد و حتی در صحنی که مربوط به بانوان است، نیز دو 
خصی که در سنگ قبر موجود است که با فرش پوشانیده شده و زایران بی توجه به آن، بر رویش نشسته اند. آخرین ش

  .به شهادت رسید 1389این امام زاده به خاك سپرده شده، دکتر مجید شهریاري است که در آذرماه 

ساخته شد که روي گنبد باالي حرم نصب شده و نیز دو به گنبد قبلی  نسیت بعد از انقالب اسالمی، گنبد بزرگتري
  .به بعد به صحن اضافه شده است 80گلدسته از دهه 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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سال پیش با شروع مرحله اول اجراي طرح  12بینیم، کامال جدید است. از   ر چه در صحن و بیرون آن میبه طور کلی ه
  جامع امامزاده، اقدامات اساسی در آن صورت گرفت.

  خشت ، آجر و کاشی  2-1- 5-3
مربوط به دوران  بقعه مزبور در عهد قاجار تعمیر و بخشهایی به آن افزوده شد. گنبد کاشی و نقاشیهاي زیباي داخل حرم

قاجار است. لکن امروزه در راستاي طرح جامع عمرانی، گنبد جدیدي بر فراز گنبد قبلی و نیز مناره اي در مقابل آن در 
  حال احداث است.

  
  زاده صالح تجریشاماممنار :  2-2-3- 5شکل 

www.aliakbargonbad.com/gallery/sacred%20places/10-iran/2-tehran/25-emamzadeh%20saleh%20tajreesh-
tehran/:منبع 

است  کاري شده  ایوان ورودي و رواق در سمت شمال حرم واقع است و باالي حرم در رواق، لوح مستطیل خشتی کاشی
  است.  حعلی شاه بر آن حک شدههجري قمري را بر خود دارد و نام فت 1210که تاریخ 

 1323گنبد شلمجی شکل با کاشی هاي بسیار زیبایی پوشیده شده است. این گنبد بنا بر گفته خادمان امام زاده در سال 
  .هـ.ش به همت شخصی به نام حسن فداکار با هزینه شخصی، تعمیر و کاشی کاري آن به صورت اولیه تجدید شده است

، در آخرین سال عمر مرحوم حسن فداکار با هزینه شخصی تعمیر و کاشی  1338بقعه در سال گنبد کاشی کاري شده 
 کاري مجدد شد.

به طور کلی تخریب و با کاشی  1368گنبد کاشیکاري شده این بنا چندین بار مرمت و بازسازي شد و سرانجام در سال 
 جدید بازسازي شد. 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

174 
 

  فلزات فاخر ( طال ، نقره و مس )  2-2- 5-3
 ر وسط حرم مطهر ضریح نقره اي قرار دارد.د

اي آن که اضالع شرقی و شمال شرقی و غربی آن داراي محفظه مشبک مزین به نقره و ضلع جنوبی آن  ضریح ممتاز نقره
 .مشبک چوبی است از وقفیات مرحوم آقاي میرزا سعیدخان وزیر امور خارجه اواخر قاجار است

   نقوش و مزین شده است.با آب طال م ضریجکتیبه هاي اطراف 

 
  زاده صالح تجریشامامضریح :  3-2-3- 5شکل 

mymobpic.blogfa.com/post-32.aspx : منبع 

  چوب  2-3- 5-3
 قرار دارد. اولیه ضریح چوبی ، ضریح نقره ايدر داخل 

حفاظ از هم رواق است؛ دو رواق مخصوص مردان و دو دیگر زنانه است که با کشیدن  4فضاي داخلی امامزاده شامل 
 .کند، منبت کاري شده است ها را به حرم وصل می اند.. درهایی که رواق جدا شده

  .در داخل حریم وسیع امامزاده صالح صندوقی چوبین وجود دارد که احتماال به دوران اواخر صفوي یا افشار تعلق دارد 

  آینه  2-4- 5-3
 سال پیش انجام شده است.  12داخل امامزاده آینه کاریست که حدود 
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  زاده صالح تجریشامامکاري آینه:  4-2-3- 5شکل 
www.aliakbargonbad.com/gallery/sacred%20places/10-iran/2-tehran/25-emamzadeh%20saleh%20tajreesh-

tehran/:منبع 

جاللی-جمالی جاللی مصالح   جمالی 
 آینه طال نقره کاشی چوب خشت  فضا

- جمالی
 جاللی

رواق 
 شمالی

 لوح رواق، در حرم باالي
  کاشی خشتی مستطیل

 تاریخ که است شده کاري
 دارد خود بر را ه.ق  1210

 آن بر شاه فتحعلی نام و
است شده حک  

 

 مستطیل لوح رواق، در حرم باالي
 که است شده کاري  کاشی خشتی

 نام و دارد خود بر را ه.ق 1210 تاریخ
است شده حک آن بر شاه فتحعلی  

   

 جمالی

   گنبد

 داخل زیباي نقاشیهاي و کاشی گنبد
است. قاجار دوران به مربوط حرم  

   

شکل شلمجی گنبد  
 شخصی همت به ش.هـ 1323 سال در

فداکار حسن نام به  
کاري کاشی و تعمیر  

است شده تجدید اولیه صورت به آن   
 سال در بقعه شده کاري کاشی گنبد

 مرحوم عمر سال آخرین در ، 1338
 و تعمیر شخصی هزینه با فداکار حسن

.شد مجدد کاري کاشی  
  بنا این شده کاشیکاري گنبد

 و تخریب کلی طور به 1368 سال در
.شد بازسازي جدید کاشی با  

  ضریح

 آن جنوبی ضلع
است. چوبی مشبک  

 وسط در 
 مطهر حرم

 نقره ضریح
 قرار اي

 دارد

 هاي کتیبه
 اطراف
 با ضریج

 طال آب
 و منقوش

 شده مزین
 است

 

ضریح اولیه چوبی 
است.بوده  

فضاي 
   داخلی

 امامزاده داخل   
 که کاریست آینه

 سال 12 حدود
 شده انجام پیش

 است

  ) تجریش(عامام زاده صالح  حرم فضا در  –:  جدول تفکیکی مصالح  1- 2-3-5جدول 
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-جمالی جاللی مصالح 
 جمالی جاللی

 کاشی ، نقره ، طال و آینه چوب خشت  فضا

- جمالی
 جاللی

رواق 
 شمالی

 رواق، در حرم باالي
 خشتی مستطیل لوح
 است شده کاري  کاشی

 را ه.ق  1210 تاریخ که
 نام و دارد خود بر

 حک آن بر شاه فتحعلی
است شده  

 خود بر را ه.ق 1210 تاریخ که است شده کاري  کاشی خشتی مستطیل لوح رواق، در حرم باالي 
است شده حک آن بر شاه فتحعلی نام و دارد  

 جمالی

 گنبد
 ضریح
فضاي 
 داخلی

 

 جنوبی ضلع
 مشبک آن

است. چوبی  
ضریح اولیه 

- چوبی بوده

 است.

است. قاجار دوران به مربوط حرم داخل زیباي نقاشیهاي و کاشی گنبد  
شکل شلمجی گنبد  

فداکار حسن نام به شخصی همت به ش.هـ 1323 سال در  
کاري کاشی و تعمیر  

است شده تجدید اولیه صورت به آن  
 هزینه با فداکار حسن مرحوم عمر سال آخرین در ، 1338 سال در بقعه شده کاري کاشی گنبد

.شد مجدد کاري کاشی و تعمیر شخصی  
بنا این شده کاشیکاري گنبد  

.شد بازسازي جدید کاشی با و تخریب کلی طور به 1368 سال در  
دارد قرار اي نقره ضریح مطهر حرم وسط در  

است شده مزین و منقوش طال آب با ضریج اطراف هاي کتیبه  
است شده انجام پیش سال 12 حدود که کاریست آینه امامزاده داخل  

تجریش) (عامام زاده صالح  حرم فضا در  –:  جدول کیفیتی  مصالح  2- 2-3-5جدول   
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 منابع و مآخذ

 سازمان: تهران. بیدهندي قیومی مهرداد: ترجمه). سوم چاپ( معماري صور شناسیپویه). 1388( رودولف آرنهایم، 
  ).سمت( دانشگاهی انسانی علوم کتب تدوین و مطالعه

  .سروش: تهران. آي احمدرضا: ترجمه). چهارم چاپ( معماري بوطیقاي). 1388( سیآنتونی آنتونیادس،

 سازمان: تهران. آژند یعقوب: ترجمه). هفتم چاپ( 1 اسالمی معماري و هنر). 1387( الگ گرابر، و ریچارد اتینگهاوزن،
  ).سمت( دانشگاهی انسانی علوم کتب تدوین و مطالعه

  ترجمه: ونداد جلیلی. تهران: علم معمار رویال. حس وحدت.). 1390اردالن، نادر و بختیار، الله (

  .خوارزمی انتشارات شرکت: تهران.پور خواجه محمدرضا: ترجمه .واقعیت و فیزیک). 1363( آلبرت انیشیتن،

  .سپهر چاپخانه: تهران. ضیایی حسین: ترجمه. انواریه). 1363( احمد الدین نظام الهروي، بن

  .هنر فرهنگستان انتشارات: تهران .مکان پدیدارشناسی). 1387( پروین پرتویی،

 تشبیه، قدسی مفاهیم اساس بر ایران، در اسالمی مزارهاي شناسی گونه ).1391( صبا مقدم،  خراسانی و مهدي نژاد، حمزه
  .128-109 صص ،1)2( ایران، معماري مطالعات. جالل و جمال تنزیه،

  . حبیبی هاي کتاب سازمان: تهران. فروغی علی مهدي: ترجمه .عقل بردن راه روش در گفتار). 1365( رنه دکارت،

  .ققنوس انتشارات: تهران. علیا مسعود: ترجمه .تجربه منزله به هنر). 1391( جان دیویی،

  .پرواز نشرکتاب: تهران. دریابندي نجف: ترجمه .2 و 1 جلد غرب فلسفه تاریخ ).1373( برتراند راسل،

: تهران). چهارم چاپ( گفتارها درس و مقاالت مجموعه: اسالمی هنر چیستی در جستارهایی). 1391( هادي ربیعی،
  .»متن« هنري آثار نشر و ترجمه تالیف، موسسه

  .امیرکبیر انتشارات موسسه: تهران .ایران تصوف در جو و جست). 1363( عبدالحسین کوب، زرین

  .امروز کتاب انتشارات:تهران. گرمان فریده: ترجمه. بنگریم معماري به چگونه). 1376( برونو زوي،

  .امیرکبیر انتشارات:تهران  .1جلد مثنوي احادیث ).1387( الزمان بدیع فروزانفر،

  تهران: نشر فضا. هاي نظري معماري (چاپ چهارم).ها و گرایشریشه). 1382فالمکی، محمدمنصور (
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    زوار. . تهران: انتشاراتحافظ دیوان .)تابی( غنی،قاسم محمد و قزوینی،

 جلد ،ایران شهرسازي و معماري تاریخ کنگره دومین مقاالت مجموعه: فضا ادراك. )1378( شیوا حکمتی، و اختر کبیر،
  .کشور فرهنگی میراث سازمان: تهران. اول

 انسانی علوم کتب تدوین و مطالعه سازمان: تهران). نهم چاپ( اسالمی دوره: ایران معماري). 1390( محمدیوسف کیانی،
  ).سمت( دانشگاهی

. همایون وعبدالرضا پاکزاد جهانشاه: ترجمه). چهارم چاپ( معماري در شناسی زیبایی). 1386( کورت یورگ گروتر؛
  .بهشتی شهید دانشگاه انتشارات و چاپ مرکز: تهران

  دانشگاهی. نشر مرکز کاردان. تهران: محمد علی ترجمه: الزمان. آخر عالئم و کمیت سیطره .)1365( رنه گنون،

  .اول شماره ، اول سال فرهنگ، و معماري فصلنامه .شکل و محیط ادراك و  احساس). 1378( حسنعلی لقاتی،

  .الزهرا دانشگاه نشر: تهران. درویزه زهرا: مترجم .ادراك و احساس روانشناسی). 1386( مارگارت ماتلین،

  .امیرکبیر انتشارات: تهران .غرب جهان در معاصر و جدید هاي فلسفه به نگاهی). 1373( کریم مجتهدي،

  .افست شرکت: تهران. یونسکو ملی کمیسیون: ترجمه .دل اهل سخن). 1371( حافظ کنگره مقاالت مجموعه

: تهران. طبیبیان منوچهر ترجمه. مکانی و اجتماعی فرآیندهاي بر نگرشی: شهري فضاي طراحی). 1379( علی پور،مدنی
  .تهران دانشگاه انتشارات

  .دانش سروش: تهران. ایرانی معماري). 1387( غالمحسین معماریان،

  .توس انتشارات: تهران.نیکلسون: ترجمه. معنوي مثنوي). 1375( محمد الدین جالل مولوي،

: تهران .آبادي سور به مشهور نیشابوري عتیق ابوبکر تفسیر از برگرفته:  مجید قرآن قصص).  1389( یحیی مهدوي، 
  .خوارزمی انتشارات

 هنر، پژوهش ارشد کارشناسی نامه پایان .ایران اسالمی معماري در آن بازتاب و اربعه عناصر). 1389( اعظم میرنسل،
  .نشده چاپ مدرس، تربیت دانشگاه

  .روزنه انتشارات: تهران. فلسفه در زمان و حرکت ).1382( مهدي افرا، نجفی

  .  خوارزمی انتشارات سهامی شرکت: تهران .طبیعت درباره اسالمی متفکران نظر). 1377( حسین سید نصر،
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 علمی انتشارات شرکت: تهران. الهوتی حسن:ترجمه  .3 جلد مولوي معنوي مثنوي شرح.)1378( الین رینولد نیکلسون،
  .فرهنگی

. آشنا محمد و خوانساري محمد مجتهدي، کریم کاردان، محمد علی: ترجمه. ماوراءالطبیعه در بحث). 1375( ژان وال،
  .خوارزمی انتشارات: تهران

  . ترجمه: ریما فیاض. تهران: دانشگاه هنر، معاونت پژوهشی.ده کتاب معماريویتروویوس (بی تا). 

  .انتشار سهامی شرکت: تهران.محجوب محمدرضا: ترجمه. زمان تاریخچه). 1369( استیفن هاوکینگ،

   آگاه. انتشارات تهران:نامه. مولوي .)1362( الدین جالل همایی،

  . فرهنگی و علمی انتشارات: تهران.مجتهدي کریم:ترجمه .هگل نظر حسب بر روح شناسی پدیدار). 1371( ژان هیپولیت،

. ترجمه: بابک احمدي و ). ساختن، باشیدن، اندیشیدن. در نیچه و دیگران، هرمونیک مدرن1379هیدگر، مارتین (
  دیگران. تهران: نشر مرکز

. شیرازي زادهاهللاباقرآیت: ترجمه). چهارم چاپ( معنی و کارکرد شکل،: اسالمی معماري). 1387( رابرت برند، هیلن
  .روزنه انتشارات: تهران

isna.ir/fa/news/92101406673/ شد- ساخته- چگونه-ع- رضا-امام-حرم  

http://www.shahrebehesht.ir/tabid/1158/Default.aspx 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8810010744 

shamsa.ir/places-people/iraq/karbala/107-imam-hussain/615-shrine-history 

aghigh.ir/fa/news/12531/ شد-بنا-زمانی-چه-قم-در- معصومهس-حضرت-حرم  

www.hotelolympic.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=8 

www.yjc.ir/fa/news/3937451/ اسالمی-معماري-با-معصومهس-حضرت-حرم-رضاع- امام- صحن-ساخت  

muslimpilgrimage.blogfa.com/post/76 
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Abstract 
Architecture has different spaces that every space inspires a sense to the user. There are 
different definitions of space the different views. Many factors affect the sense of space, such 
as: shape, surface, color and material, that either way and with different qualities affect the 
sense of space. 

Matter and Materials for a long time so far  are influential in the opinions and insight 
scientists and theorists and have been a source of inspiration for poets and mystics and has 
been defined each way and his view of the matter. The vast majority of scholars are believe 
that the spirit of material (material sense) and have expression it lyrics and their written and to 
have clarify Matter and the spirit Matter (material sense) and each of are mentioned to various 
aspects of the Matter . 

The perception Matter the different senses,are varies and each of them has its own qualities in 
understand the matter, such as The influence Matter spirit on each of the five senses can be 
considered to demonstrate the material sense. 

The persistent in the view of Fotovat have expressed how to interact with the Matter 
(materials) and have put special arrangements to it. Matter In the architecture from this view 
has its own hierarchy and have principles juxtaposition Materials (Matter) that to say that we 
have discussed.  

The variety in the materials of tombs and  grave is more of monument of Islamic (and even 
non-Muslim) and according to the types of graves and tombs that have three categories: 
Majesty, Glory and Majesty – Glory , In each of according to these qualities is used majesty 
materials more majesty spaces such as Gold and fine metals In the enshrine and more Glory 
materials like Adobe , Brick and iron rough in the space of more Glory. 

In this research by checking three groups : global, national and regional of the shrine of Imam 
and Imamzadeh that are have majesty and glory different qualities of space and materials and 
with review of past policies in vision of Fotowwa and Okhovat, to achieved  the results and 
patterns of use Of the the material in each space suit qualities its Majesty And glory. 

 

Keywords: 
Matter, space, spirit of matter, material sense, grave, tomb, Emamzadeh, shrine. 
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