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چکیده
سرررهروردی ،پرایرهگررار حکمت اشرررراق و بنيان گرار وحدتی در یلمرو نور بود که من را «وحدت حقيقت» و نور را
«حقيقت واحد» نام نهاد .براسرراش ای دیدگاه تمام کثرتهای عالم ،با سررلسررله مراتآی از عوالم نورانی ،در احاطه همي
حقيقت واحد میباشند .از منجاکه حکمت و هنر ،هر دو به زبان رمز بيان میشوند و سرششمه ای واحد دارند و حکمت
اشررراق به عنوان فلسررفهای نور محور ،بنياد هنر اسررالمی -اشرررایی به شررمار می مید؛ از ای رو دیدگاه سررهروردی در
خصوص رمز وحدت در مراتو نور (وحدت مةنا) ،حاوی ررایفی است که میتوان بر پایه منها به اصولی در خصوص
حضررور اصررز وحدت در نشررانه های کالآدی (وحدت صررورت) مةماری اسررالمی دسررت یافت .به بيانی دیگر ،نور در
حکمت اشرراق ،به عنوان حقيقت واحد ،رمزی اسرت که میتواند به مثابه مرهر سلسله مراتو عوالم نورانی و با واساه
عالم نورانی مثال ،مثار مةماری را در یالو جلوهگاه حضرررور حقيقت ،به نشرررانه هایی برای رمزگشرررایی مةانی نهفته در
الیه هایی متحد فضراها بدل نماید .از ای رو در ميان مثار مةماری دوران اسالمی ،از یک سو مةماری مساجد با توجه به
یرابليت های نمادی خود ،می توانند محملی برای رمزگراری و رمزگشرررایی مفاهيم وحدت مفری نور (حقيقت واحد)
با شند و از سوی دیگر یکی از بهتری شيوه های درک رموز و مةانی مستتر در کالآد فضاها روش شناخت نشانه هاست.
از ای رو تحليز نشرانه شناختی فضا و عناصر مةماری مسجد امام اصفهان (نمونه موردی تحقي ) ،به عنوان «محمز نور»،
مةرد ای مهم اسررت که نور منشررأ وحدت و تاليف تمام زیآاییها و یابليتهای ادراکی  -مفهومی در ای اثر اسررت و
مةمرار من توانسرررتره برا دریرافت وجوه کيفی جایگاه متةالی و وحدت مفری نور و بهره گيری از وجوه نشرررانه (عمدتا
نمادی ) ،اتحاد ميان جهان نورانی (مةنوی) و جسمانی(مادی) را به واساه عالم مثال(خيال) ارائه دهد .رویکرد ای تحقي
کيفی ،گردموری دادههای مورد نياز ،به روش اسرنادی و کتابتانهای بوده و در سرامان دهی داده ها  ،ضررم استفاده از
روش توصيفی ،با شيوه تجزیه و تحليز تاآيقی ،یافته ها مورد ارزیابی و تفسير یرار گرفته اند.
واژههای کلیدی :سهروردی ،حکمت اشراق ،وحدت ،عالم خيال ،رمز و نشانه،مسجد امام اصفهان
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The Position of Semiotics of the Wisdom of Ishraq in the Physical
Unity of Mosques
(Case study: Imam Mosque of Isfahan)

Abstract
Sohrevardi was the founder of unity in the realm of light. He called unity
‘the unity of truth’ and light ‘the unified truth’. His enlightenment wisdom is
the foundation of Islamic-enlightenment art, and since wisdom and art are
expressed in code language, both can be considered to have a single source.
Based on Sohrevardi's view on the code and sign of light, principles can be
found regarding the presence of unity in the body of Islamic architecture. The
light in the wisdom of enlightenment, with the transcendence of the sublime
works of architecture, is a sign that can be the manifestation of the secrets
hidden in the layers of the realities of existence. Explaining his cryptic attitude
towards the unifying effects of light and examining the dimensions of
cryptography in Islamic architecture, this research analyzes examples of the
position of this attitude in the architecture of Imam Mosque in Isfahan. The
analysis of the architectural space of this mosque shows that light is the source
of all the beauties, and perceptual capabilities and the Muslim architect has
been able to present the unity between the luminous (spiritual) and material
worlds by receiving qualitative aspects and a little of his transcendent position.
In this research, in order to analyze the physical unity of the spaces of Imam
Mosque of Isfahan and with a semiotic approach to Sohrevardi's philosophical
system, data collection will be done by documentary-library method and their
analysis and judging will be done through a descriptive-analytical method.
Keywords: Sohrevardi, Wisdom of Ishraq, Unity, The world of Imagination,
The code and sign, Imam Mosque of Isfahan
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-1مقدمه
فيلسود و عارد ایرانی ،شيخ شهابالدی سهروردی ( 593-541هرررر) ،مکتو خاصی از
فلسرررفه اسرررالمی ،موسررروم به حکمت اشرررراق و مآتنی بر «جنآه نمادی نور» را بنا نهاده اسرررت.
سهروردی در ای حکمت با استناد به میات یرمن (به ویژه میههای  95و  91سوره نور) ،وحدت
هسررتی را بر پایه مفهوم نور یرار میدهد و با اتصررال مةرفت شررناسرری نور به هسررتی شررناسرری من
حکمت ،عالم مثال را وضرن می نماید؛ با ای وصرف ،سهروردی در حکمت اشرایی خود واضن
دو بحث اسرراسرری مرتآ با «بيان نمادی وحدت مثار هنری مآتنی بر نور» اسررت :اولی «سررلسررله
مراتو نوری» و دیگری «عالم نورانی مثال» (خيال)؛
در مآاحث «سلسله مراتو نوری» ،وی درجات نور را امری دارای سلسله مراتو (مشکک)
میداند که در باال نوراالنوار (حضور نور) ،پایي رلمت (غياب نور) و در ميان ای دو ،مراتآی از
نور با درجات متتلفی از شدت یرار دارند؛ سهروردی در تفسير میۀ «ا ...نورالسموات و االرن»
میگوید« :ح اول نوراالنور است ،زیرا خود اعاا کننده حيات و بتشنده نور است ،راهر است
بره دات خود و نوریت همه انوار سررراریه فيض نور اوسرررت» (سرررجادی به نقز از سرررهروردی،
 .)11:9994در بحث «عالم نورانی مثال»(خيال) ،سررهروردی در حکمۀاالشررراق ،عالم مثال (عالم
صرررورت هرای مةلقره) را یکی از عوالم ميران نوراالنوار (عالم مةنا) و رلمت (عالم ماده) مةرفی
کردکره واسررراره پيمرایش مراتو عوالم نورانی(جهت انتقال مةانی از عالم مةنا به عالم ماده) در
حکمت و هنر اسالمی است.
با ای تفاسررير ،حکمت بحثی  -دویی نورمداراشرررایی ،امری جدا از هنر حقيقی نيسررت و
هنر و مةماری ،میتوانند زمينه و مجالی برای تجلی مفاهيم وحدت بتش من حکمت باشند؛ لرا
بره دليرز وحردت در ابزار بيران مفاهيم ،ميان حکمت (با زبان رمزی) و هنر (با زبان نشرررانه ای)،
مةمار مسررلمان نيز از نشررانه های ویژهای برای بيان مةنا بهره برده اسررت؛ در ای بيان ،رمز نور به
شريوههای متتلفی در هنر و مةماری اسالمی نشانه پردازی شده و به ویژه مةماری مساجد ،جلوه
گاه نورانيت عالم خيال و نماد اصز وحدت و تجلی شده است .از ای رو در مسجد امام اصفهان
به عنوان نمونه موردی ،مفاهيم حقيقت واحد (نور) در حکمت اشراق (وحدت مةنا) ،با مصادی
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وحدت کالآدی اثر (وحدت صورت) ،در رویکردی نشانه شناختی (از ورودی مسجد تا شآستان
من) ،مورد تحليز تاآيقی یرار میگيرند.
 -1-1بیان مساله
بازشرناسی دستاوردهای باشکوه مةماری و حکمت دوران اسالمی ،بدون بازخوانی مآانی
اندیشرره و تاثيرات متقابز من ها بر هم امکان پریر نتواهدبود .در هر اثر فاخر مةماری می توان
به نحوه اندیشره و بسرياری از شراخص های رمزی مةنوی و عرفانی گرشرتگان در یالو نشانه ها
دسرت یافت .در واین نشرانه شرناسی درونمایۀ مثار و حکمت های مولد مةانی را رمزگشایی می
نماید ،لرا می توان با اسررتفاده از مآانی نرری دانش نشررانه شررناسرری به عنوان رویکرد تحقي و با
بهره گيری از اشررارات وحدت بتش حکمت اشررراق ،مفاهيم نمادی را در فضرراها و عناصررر
مسررجد شررناسررایی و نسررآت ميان مفاهيم حکمی نورمحور با مةماری مسررجد را به شرريوه تاآيقی
بررسی کرد.
در بررسرری تاآيقی هنرو حکمت اسررالمی ،سررهروردی ادراک حقيقی را مآتنی بر شررهود و
مناآ بر شريوه ادراکی هنرمند و مةمار می داند؛ در واین دریافت هنر و حکمت از طری شهود،
عآارت از رویت حقيقت رمزگونه در عالم مةنا و بيان نشرانه ای من در عالم ماده است؛ مقامات
مةنوی مةمار مسرررلمان ایرانی ،نوعی حکمت شرررهودی به او عاا کرده بود که اثرات من در
وحدت مةنا و کالآد مةماری مساجد و در یالو سلوکی مةنوی و عرفانی برای او و متاطو اثر،
از هشررتی ورودی تا شررآسررتان ها مشررهود اسررت؛ از ای رو و با عنایت به تاثيرات دیدگاه های
سررهروردی بر مرا و مثار هنرمندان ایرانی ،در ای تحقي با ماالةه شرريوه برداشررت وی از مةنای
«وحدت» با مراتو و محوریت «نور» ،به رمزگشایی مصادیقی از کارکردهای وحدت بتش نور
در یالو مفاهيم رمزگراری شرررده در کالآدهای به راهر متکثر مةماری مسرررجد پرداخته خواهد
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شرررد؛ در ای ميران ،پيوند دهنده و واسررر بي مآانی عرفانی حکمت اشرررراق(به مثابه مدلول) و
مصادی متآلور در کالآد اثر(به مثابه دال) ،دانش نشانه ها و نشانه شناسی خواهد بود.
 -2-1پیشینه تحقیق
در بررسرری سررواب پژوهش ،می توان دو دسررته مثار مکتوب و مرتآ با ای تحقي را مورد
بررسرری یرار داد؛ دسررته اول کتاب هایی هسررتند که در من ها به یياش و تاآي حکمت و فلسررفه
ایرانی – اسرررالمی برا مةمراری همران دوران پرداخته اند ،از مهم تری ای مثار می توان به کتو
«هنر و مةنویت اسرالمی (سريد حسي نصر) ،حس وحدت (نادر اردالن و الله بتتيار) ،مآانی هنر
اسررالمی ،مدخلی بر اصررول و روش هنر دینی و هنر مقدش (تيتوش بوکهارت) ،رواب حکمت
اشراق و فلسفه ایران باستان ،ارن ملکوت (هانری کرب ) و مآانی هنر و مةماری (حس بلتاری
یهی)» اشاره نمود .دسته دوم ،مقاالت مشابه تحقي پيش رو هستند که ضم بيان عناوی و مساله
تحقي من هرا ،به دکر نوموری ای تحقي اشررراره خواهد شرررد ،اهم مقاالت مرکور عآارتند از:
«بررسی تجلی رمز نور در مةماری اسالمی (فاطمه شفيةی ،عليرضا فاضلی ،محمد جواد مزادی)،
تجلی نور خره بررا ابةررادی هنری و عرفررانی در مةمرراری ایرانی – اسرررالمی (زهرا رهآرنيررا ،رویررا
روزبهانی) ،تتيز هنری در حکمت اشرررایی سررهروردی (فاطمه شررفيةی ،حسرر بلتاری یهی)،
مفهوم زیآایی و ویژگی های من از منرر شريخ اشراق و تجلی من در مةماری (شآنم جوان کار)،
نور حکمت اشرراق و تجلی من در مةماری مسراجد اسرالمی ایرانی (حسي صفری ،الهام مهری
نژاد ،بهاره مهدی زاده) ،مفاهيم حکمت اشراق درمةماری مکتو اصفهان (سپيده شریف خواجه
پاشا ،سامی حسنی دربند)».
عليرغم ادعان تمامی ای تحقيقات بر حضرررور رمزگونه و نمادی نور در پيکره مةماری و
مسراجد ایران ،هيچ یک به شرريوه رمزگراری و رمزگشرایی نوری (به مثابه واسرراه ميان مفاهيم و
مصرادی ) ،یةنی واسراه های نشانه شناختی و همنني عامز «وحدت» ميان عالم نورانی(انوار) و
عالم مادی(رلمت) اشراره نکرده اند .لرا ویژگی بدین تحقي حاضر نسآت به موارد مشابه در دو
جنآه یابز ردیابی اسرت)9 :در ای تحقي نه تنها به تآيي اندیشه های حکمی سهروردی در یالو
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نور و مراترو من ،بلکه با بيان روشررر مصرررادی  ،نقش وحدت بتش(انسرررجام و انترام دهنده)
حکمت اشرراق در اتحاد کالآدی فضراهای مةماری مسجد مورد تحليز یرار می گيرد)2.در بيان
پيوند ميان مآانی حکمی و مصرادی کالآدی ،از یواعد و واساه های نرام مند نشانه شناسانه بهره
برده خواهد شد.
- 3-1ضرورت و اهمیت تحقیق
نقش وحدت مفری نور در مةماری مسراجد ،به نشرانه «اصرز تجلی» حائز اهميت است؛ به
ای دليز که فضاها و عناصر مرتآ با نور در مساجد ،نشانه تجلی خداوند یةنی «نور» ،نماد جلوه
گری نور مال مسررمان ها و زمي (با اشرراره به میه محوری حکمت اشررراق) و تنها وجود حقيقی
(حقيقت واحد) هسرتند؛ در واین اهميت نحوه حضرور نور در مةماری مساجد به یدری است که
هيچ نشررانه و نمادی به اندازه نور به وحدت الهی شررآيه نيسررت؛ لرا اندیشرره های مآتنی بر رموز
حکمت اشراق به مثابه مةانی در وحدت کالآدی مةماری مسجد رمزگراری و از منجاکه توجه
به صررورت و مةنا به مرحلۀ سررلوک و جایگاه عابد در عالم بسررتگی دارد؛ متاطو(عابد) با
توجه به مقام خود در عالم هسررتی می تواند از کالآد ،مةانی را رمزگشررایی و به محتوای من
کالآد دست یابد.
از ای رو شرررناسرررایی و تحليز مراتو متتلف جلوه گری مفهوم نور در مةماری مسررراجد
ایرانی ،به واسرراه کاهش یا افزایش حضررور جسررمانيت در کالآد فضرراها (با طيفی ميان فضرراهای
بسررته تا باز) از یک سررو و از سرروی دیگر ،به دليز رمزمداری نور در حکمت اشررراق ،کاربسررت
نشررانه ها در زمان بازمفرینی و تفسررير مفاهيم در زمان بازخوانی ضررروری به نرر می رسررد .با ای
وصررف ،تآيي اهميت جایگاه عالم نورانی در حکمت سررهروردی و نشررانه های متتلف من در
فضرراها و عناصررر مسررجد (به عنوان جلوه گاه رهور حکمت) ،مسررتلزم بيان نحوه تجلی نشررانه
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شرناختی حقيقت واحد (نور) ،در عناصرر و کالآد من ،و ضررورت کاربست تحليلی تاآيقی ميان
من ها خواهد بود.
-4-1پرسشهای تحقیق:
 مفهوم نور و وحدت در دستگاه فلسفی شيخ اشراق شيست؟ جایگاه وحدت نوری و حکمت اشررررایی در الیههای دهنی هنرمندان و مةماران مسرررلمانشيست و تآلور من حکمت در ای هنر و مةماری به مدد دانش نشانهشناسی شه میباشد؟
 وحدت فضراهاو عناصرر مةماری مسرجد امام اصرفهان ،در تةامز با نشانه های مآتنی بر نورشگونه محق شده است؟
 -2بحث
(جدول شماره :9سلسله مراتو و روند ارائه مآاحث ،منآن :نگارنده)
)1تبیین نگرش رمزمدارانه شیخ اشراق به نور
نگرش مةرفت شناسانه نور
(سلسله مراتو عوالم نورانی)

نگرش هستی شناسانه نور
( عالم نورانی خيال)

)2تدوین وجوه نشانه شناسی(رمزگذاری و رمزگشایی) معماری
رمزگشایی استقرایی
وجه شمایلی

وجه نمایه ای

رمزگشایی استنآاطی
وجه نمادی

)3تحلیل مصداق(مسجد)؛ محمل حضور حقیقت واحد(نور)
وحدت مةنا (محتوا)

وحدت صورت(کالآد)

 -1-2وحدت درحکمت شیخ اشراق
منشرأ حکمت شريخ اشرراق ،میات یرمنی و سرنت رسولا ...در پيوند با حقایقی از حکمت
پيشرينيان(حکمای یونان و ایران باسرتان) است؛ شنانکه شيخ در مقدمه کتاب حکمه االشراق بيان
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داشرته اسرت« :حکمت اشررایی که پایه و بنياد من دو اصز «نور و رلمت» است ،توس حکمای
ایران بيان شده است» (نصر ،به نقز از سهروردی.)34:9945 ،
سرررهروردی فيلسررروفی وحدت گراسرررت که وحدت را (بر خالد فالسرررفه وجودی) ،در
«ماهيت» جستجو می کند؛ مآنای تقدم ماهيت بر وجود ،عينی بودن تمایز در ماهيتهای متتلف
موجودات است ،در واین مننه عينی است ،کثرت ماهيت است و نه وحدت وجود؛ از ای رو او
مراهيرت را عينی و وجود را دهنی می دانرد .در ادامه ،سرررهروردی ماهيت های»کثرت گرا» را با
توجره برره مفهوم «نوراالنوار» و در یررک نرررام «وحرردتگرا» مورد توجره یرار میدهرد؛ در واین
وحدت مورد نرر سرهروردی در سرلسله مراتو «نور»(حقيقت واحد) جریان دارد و من «وحدت
حقيقت» اسررت؛ بنابر ای  ،تمام صررورت های متکثر و محسرروش ،توس ر حقيقت واحدی (نور)
احاطه شرده اند که هم منشرا کثرت و هم مآدا وحدت عالم است و یرن ها بةد ،همي دیدگاه
را مالصررردرا در یالو اصرررز «وحدت در عي کثرت و کثرت در عي وحدت» بيان کرد .با ای
پيش زمينه ،در ادامه به دو مقوله اسرراسرری در حکمت اشرررایی در زمينه «بيان نمادی وحدت در
مثار هنری مآتنی بر نور» ،یةنی« :سلسله مراتو نوری عالم» و »عالم مثال» پرداخته می شود:
الف) سلسله مراتب نوری عالم؛ مقام معرفت شناختی حکمت اشراق:
سررهروردی در مغاز بتش دوم کتاب حکمه االشررراق و با اشرراره به وحدت داتی مآدا
سرلسله مراتو عالم ،یةنی «نوراالنوار» ،میگوید« :واجو است که نور یائم به دات(نور ایرب) و
انوار عارضرره و هيکت من ،هم به نوری منتهی شررود که ورای من نور دیگری بدانسرران نآود و من
«نوراالنوار» (نور محي  ،نور مقدش و  )...بود» (سرهروردی .)991:9933 ،بر ای اسراش ،سرلسله
مراتو وجودی عالم با «نوراالنوار» شرررروع میشرررود« .دات نتسرررتي نور مال (خدا) ،پيوسرررته
«نورافشرانی» (اشرراق) میکند و از همي طری متجلی میشرود ،همه شيز را بوجود میمورد و با
اشةه خود به منها حيات میبتشد» (نصر.)92:9919 ،
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سرررهروردی با اسرررتناد به یاعده «از واحد حقيقی ،از من جهت که واحد اسرررت ،بيش از یک
مةلول صادر نشود» ،به بحث در مورد «صادر اول» از مآدا نور یةنی«نور ایرب» میپردازد؛ امتياز
نوراالنوار بر نور ایرب« ،کمرال» اسرررت و سرررهروردی برای یيراش ای دو از «نور مفيد» و «نور
مستفاد» بهره می گيرد؛ نور مفيد (نوراالنوار) مانند نور مستقيم خورشيد و نور مستفاد(نور ایرب)
مانند نور غيرمستقيم خورشيد است که به دیوار (محمز نور) بتابد؛ وی صدور نور ایرب(مستفاد)
از نوراالنوار(مفيد) را به دليز مادی نآودن ،انفصرررال جسرررمی و یا انتقال عرضررری نمیداند ،زیرا
انفصررال و اتصررال از خواص اجسررام اسررت؛ در ادامه ی ای مراتو ،دو شيز از نور ایرب صررادر
میشود؛ نور مجرد و برزا و ای مغاز پيدایش کثرت از وحدت است.
نور ایرب (صرادر اول) از یک سرو به دليز فقر نسرآت به نور االنوار ،در دات خود سایهای
به نام «برزا» ایجاد میکند و از سوی دیگر به دليز انتساب و اتصال به نوراالنوار ،از من دیگری
به نام «نور مجرد» صرادر میشرود .از ای مرحله به بةد ،سلسله مراتو عالم شکز مییابد و یاعده
ای به نام «امکان اشرد» (مةيار ترتيو موجودات صادر از نوراالنوار)  ،جایگاه هر مرتآه را تةيي
میکند .بر مآنای ای یاعده ،وجود مراتو پایي تر (عالم ماده /محسرروش) ،خآر از وجود مراتو
باالتر(عالم مةنا /مةقول) می دهد.
سررهروردی ای سررلسررله مراتو وجودی را تا عالم رلمت ادامه میدهد و بيان میدارد که
نسرآتهای ميان نورها ،اشررد از نسآتهای رلمت ها است (مانند سلسله مراتو نوری در توالی
فضرراهای روشر به تاریک درمسررجد) .از ای رو در مراحز متتلف ای سررلسررله مراتو ،مالک
برای تفراوت درجره و مرتآره موجودات عالم« ،نور» اسرررت و عالم مثال (خيال) ،با ترتيو امکان
اشررررد ،بي عالم «نور االنوار» (جهان مةنا)و عالم «رلمت» (جهان ماده) یرار می گيرد (.نمودار
شماره )9
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(نمودار شماره  :9سلسه مراتو و تفاوت درجات موجودات از دیدگاه شيخ اشراق ،منآن:
نگارنده)
در ای مجال و پيش از پرداخت به تاثيرات حکمت اشرایی نورمدار و یواعد نشانه پردازی
بر وحدت کالآدی مسررجد امام اصررفهان ،جا دارد به شرريوه اتصررال مةمار اثر ،به عالم مةنا و نحوه
انتقال و انسجام مفاهيم حکمی من به عالم ماده (کالآد مةماری مسجد ) اشاره ای مجمز شود.
ب) عالم مثال (خیال)؛ مقام هستی شناختی حکمت اشراق:
سرهروردی با ایجاد ارتآاق ميان مقام مةرفت شرناختی حکمت خود و حوزه هسرتی شناسی
من ،مفهوم عرالم مثرال (خيرال) را وارد مآراحرث حکمی خود کرد؛ عرالم مثرال ،بره عنوان «مآرردا
مفرینش گری خالق» هنر و مةماری اسالمی و پيوند دهنده دو عالم مةنا و ماده ،عالمی است که
به دليز ماهيت دوگانه صوری (صورت) و نوری (مةنا) خود ،مهمتری عامز خل مةانی با انتقال
من ها از مسررمان مفاهيم بر زمي مصررادی می باشررد .از جانو دیگر ،ميان عالم مثال و عالم ماده
نيز« ،نور مدبر» (روان) واین شرده اسرت که به واساه حضور من ،هنرمند مةمار میتواند صوَر را
از عرالم مةقول به عالم محسررروش بازگرداند .در یک کالم ،واسررراه دریافت رموز از عالم مةنا
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(مةقول) و رمزگراری من ها در یالو نشانه های عالم ماده (محسوش) ،در سلسله مراتو عوالم،
عالم مثال(خيال) و در سلسله مراتو نوری ،نور مدبر است.
نحوه دریافت و وسرراطت سررالک ميان عالم مةنا و ماده ،بر مآنای دیدگاه سررهروردی ای
گونه اسرت که« :مشیوليات حسی تقليز مییابند ،نفس ناطقه در خلسهای فرو میرود و به جانو
یدش متوجه و مجروب میشررود ،در ای هنگام اسررت که لو صرراد و شررفاد ضررمير مدمی به
«نقش غيآی» منقش میگردد»...؛ در یياسری مشرابه ،حقای و مةانی توسر هنرمند مةمار به شرق
غلآه بر «یوای رلمانی»(نفس) ،در مرتآه «تمثز» ،از «عالم مةنا»(نوراالنوار) در سررير نزولی به «عالم
مثال» منتقز شررده و صررورت مییابند و در مرتآه «تةي » ،ای صررورت ها نيز خود واسرراه وجود
حسری من ها در «عالم ماده»(رلمت) میشروند .ای «سرير نزولی» طی شده توس هنرمند مةمار،
برای متاطو اثر «سريری صةودی» دارد که به فراخور ررفيت ادراکی او پيموده میشود؛ به ای
ترتيرو که با تجرد از جسرررم ،انسررران توانایی ادراک صرررور مثالی عالم خيال و یدرت ادراک
صورتهای یدسی را مییابد( .نمودار شماره )2

(نمودار شماره  - 2ارتآاق سه عالم در فرمیند شکزگيری تجليات هنری ،منآن :نگارنده)
در یک جمن بندی ،برای بيان نسرآت ميان عالم مثال با سرلسله مراتو نوری عالم ،سهروردی
با تآيي مراتو (طولی و عرضی) هستی بر مآنای درجات نوری و ایجاد ارتآاق و تناسو ميان ای
مراتو ،یوه خيال را واسررراه پيمودن عوالم نورانی مةرفی کرده اسرررت؛ از دیدگاه سرررهروردی،
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هنری کره از عالم مثال و هنرمندی که از یوه خيال بی بهره باشرررد ،از بيان نمادها و رمزگشرررایی
مةانی و رسريدن به حقيقت بی نصريو خواهد بود .ميان صورت های یائم به دات در عالم مثال و
صورت های موجودات در عالم ماده(اثر مةماری) نيز ،نوعی راباه بریرار است و کالآد مةماری
با بهره گيری از نشررانه پردازی ،مهم تری واسرراه در بریراری ای ارتآاق به شررمار می مید؛ در
واین ،وجود ای عرالم صرررورت هرا ،صرررری تری عامز در ایجاد واسررراه ميان شرررهود عرفانی
(حکمت) و نشانه های مةماری (مفهوم) در هنر و مةماری اسالمی است.
-2-2نشانه ها ،واسطه میان عالم مثال و عالم ماده
با عنایت به اینکه مسرررير ادراک اندیشرررههای عرفانی(از عالم مةنا) و تجسرررم یافته در کالآد
مةماری (در عالم ماده) ،به واسراه نشانهها طی می شود و از طرفی رمزگراری(توليد مةنا توس
مةمار) و رمزگشرایی(تفسير مةنا توس متاطو) یکی از ویژگیهای اساسی بيان و برداشت مةنا
در مةماری اسررالمی اسررت ،لرا شيسررتی و شگونگی کارکرد نشررانه در مةماری اهميتی ویژه و
شناخت من ضرورت مییابد؛
مةمار به واساه دریافت حکمت های رمزگونه از عالم باال ( سير نزولی) در بنای مةماری
نشررانه هایی را به ودیةه می گرارد تا با ماهيت تفسررير پریر اثر مةماری ،ده متاطو کنجکاو
را در جهت بررسری مةانی نهفته شرده (سير صةودی) در من صورت ترغيو کند .مةمار تةليم
دیده در مکتو مآتنی بر حکمت ،بسرررياری از مةانی را با مةرفت کامز درک می کند و به
جهت اشررتراک زبان حکمت و هنر در شرريوه بيان مفاهيم ،من مةانی رمزگونه را در یالو نشررانه
هرایی برای متاطو بيان می کند .ای مهم در مةماری مسررراجد اهميتی دوشندان دارد ،زیرا از
یک سو هنر یدسی در مةماری مساجد ،بدون اشاره های نشانه پردازانه تحق پریر نيست ،شنانکه
بره اعتقراد بوکهرارت «:هنر یدسررری شيزی جز کنایه و اشررراره نمیتواند باشرررد ،زیرا موضررروع
وایةيتاش ماالکالم و زبان از وصفش عاجز است»(بوکهارت)1:9931 ،؛ از سوی دیگر ،ادراک
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هر نوع ارتآاق مةنایی در جهان پدیدارها ،مآتنی بر «نشرررانه» ها اسرررت (شندلر .) 2: 2223،مرا
فراوانی از صراحآنرران در خصروص اشراره به نقش بی بدیز نشرانه ها در مةنایابی موجود است،
برای نمونه« :از نشرانه شناسی می مموزیم که در جهانی از نشانه ها زندگی می کنيم و هيچ راهی
برای فهم پرردیررده هررا ،جز از طری نشرررانرره هررا و رمزگران سرررازمرران یررافترره در من هررا نررداریم»
(شندلر )9991،و «هيچ مةنا و مفهومی را نمی توان جز از طری نرام های نشرررانه ای یراردادی و
تجلی متنی و مادی(کالآدی) من بيان کرد» (پيرش.)9199،
طآ تةریف ،نشرررانره شيزی اسرررت که نزد هر فرد بنا به دالیلی یا به خاطر ررفيتی ،به شيز
دیگری مرتآ شررده و از دو مولفه دال (صررورت) و مدلول (مةنا) تشررکيز شررده اسررت .در یک
دسرررتهبندی کلی میتوان نشرررانهها را به دو دسرررته «اعتآاری و تکوینی» تقسررريم نمود (پارسررانيا،
« .)95:9939نشرانه اعتآاری» ،نشانهایی است که در من ارتآاق بي دال و مدلول یراردادی است و
از ميان وجوه سره گانه نشرانه های پيرش« ،نماد» نام گراری می شود« .نشانه تکوینی» من دسته از
نشانه است که ارتآاق ميان دال و مدلول (صورت و مةنا) در منها وابسته به اعتآار(یرارداد) نيست؛
ای دسرته از نشرانهها به دو وجه نشانگی پيرش تقسيم میشوند« :شمایلی» و «نمایهای»؛ نشانههای
شرررمایلی ،نشرررانههایی هسرررتند که ارتآاق ميان دال و مدلولشررران بر مآنای شرررآاهت (صررروری یا
سراختاری) و نشرانههای نمایه ای منهایی است که راباه ميان دال و مدلول از نوع علت و مةلولی
اسررت .نشررانه ها در زبان مةماری نيز مانند زبان گفتاری ،در یکی از وجوه سرره گانه نشررانههای
پيرش (شمایلی ،نمایهای و نمادی ) یابز دسته بندی هستند (جدول شماره.)2
(جدول شماره  :2دستهبندی نشانهها ،منآن :نگارنده)
نشانه
تکوینی
اعتآاری

دستهبندی

ارتآاق دال و مدلول

شمایز

شآاهت

نمایه

علت و مةلولی

نماد

یراردادی
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بر پایه مآانی حکمت هنر اسالمی ،دال(صورت یا کالآد اثر) هر نشانه ،امری مستقز و یائم به
دات تلقی نمیشرود ،بلکه نشانه ای است که متاطو خود را به سوی مةنا هدایت میکند (نصر،
 .)942:9991برای نشرانه سرازی و نشرانه یابی در مةماری اسرالمی ،دو رویکرد اساسی یابز ارائه
اسرت ،رویکرد اسرتقرائی و استنآاطی(جوادی مملی :) 945:9912 ،شناننه بازخوانی مةانی مستتر
در نشرررانه های اثر مةماری ،توسرر یوای حسررری متاطو انجام شرررود ،رویکرد نشرررانه پردازی
«رویکرد اسرتقرایی » و مولفه رمزگشایی من ،حواش است؛ لرا در ای نوع رمزگراری ،مةمار از
وجهی از نشرانه ها استفاده میکند که بازخوانی مةنای من برای حواش متاطو (بينایی ،المسه و
 )...ميسررر باشررد .اما دامنه توانایی حواش متاطو محدود به فرمیند «تصررور مةنا» بوده و منجر به
دریافت در سرا «مةانی صرری »(الیه های مشرکار مةنا) میشرود؛ بر ای اساش از بي سه وجه
نشرانه؛ «شرمایز» به دليز ارتآاق شرآاهتی که ميان دال و مدلول بریرار میکند ،بيشتری استفاده را
دارد (رئيسی و نقره کار .) 99 :9919،برای «تصدی مةنا» (پس از مرحله تصور) بازخوانی نشانه
توسررر یوای عقلی انجرام می پریرد ،رویکرد مورد اسرررتفاده در ای نشرررانه پردازی« ،رویکرد
اسرتنآاطی» اسرت؛ ای شرريوه از رمزگراری ،منجر به دریافت در سررا «مةانی ضررمنی»(الیه های
پنهان مةنا) توسر متاطو میشود .در ای نوع رمزگراری ،هر سه وجه نشانه (شمایلی ،نمایهای
و نمادی ) درمةماری اسالمی مورد استفاده یرار میگيرد( .جدول شماره .)9
(جدول شماره  :9دو رویکرد رمزپردازی مةماری اسالمی ،منآن :نگارنده)
مولفه رمزگشایی

مولفه رمزگراری

رویکرد نشانه پردازی

جنآه اثر

حسی

دال (راهر -کالآد)

استقرایی

کمی (محسوش)

عقلی -شهودی

مدلول (باط  -محتوا)

استنآاطی

کيفی (مةقول)

بنا بر یاعده امکان اشرررد ،در سررلسررله مراتو نوری عالم ،در صررورتی که وجود اشرررد
(مفهوم/مدلول) بر ما مشررکار نآاشررد ،از طری وجود غير اشرررد(مصررداق/دال) می توان من را
رمزگشرایی نمود .در واین ،هر موجودی نور (هستی) خود را از نوراالنوار(هستی بتش) گرفته و
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وجود من دليز بر اثآات منآن نور (نوراالنوار) اسرررت .از ای رو مةماری به مثابه متلوق اشررررد
متلویات ،خود نشرانه پردازو نماد عالمی دیگر و بازتاب محتوای مةنایی در کالآد مادی است و
در پی من مةماری متةالی مسراجد ،با تشرآه به خصلت ها و مراتو نور در فضاهای خود ،به نشانه
ای از وجود دات مال  ،نور را در تمرام جسرررمرانيرت خود انةکراش می دهد .در ادامه ،انةکاش
وحدت کالآدی مسرررجد امام اصرررفهان در مینه نشرررانهها ،که محز تجلی حقایقی ورای خویش
میباشرند ،با رویکرد به وحدت حقيقت مورد تحليز تاآيقی یرار میگيرند .در ای راستا نشانهها
که محز حضرور مدلول شان در عالم مثال و بروز دال شان در عالم ماده(یةنی عناصر و فضاهای
کالآدی مسجد) میباشد تحليز شده و شيوههای رمزگراری و رمزگشایی ،در ارتآاق ميان عوالم
مرکور ،که بيانگر رهور شهود عرفانی حکمت اشراق در نشانههای مةمارانه فضاها و عناصر ای
مسرجد میباشرد ،با سرلسرله مراتو سرلوک و طی طری از هشرتی ورودی تا شررآستان ها تحليز
تاآيقی و تآيي خواهند شد.
-3-2معماری مسجد امام اصفهان
محمل اندیشه وحدت حقیقت:
مةماری مسرجد امام اصرفهان با سرآک اصرفهانی ،از دوره صفویه (یةنی
دوره رواج و شررکوفایی اندیشررههای اشرررایی) و واین در ضررلن جنوبی ميدان
امام(تصرویر شرماره  ،)9نمود و جلوهگاه کاملی از اتحاد اندیشههای عرفانی و
بينشهای مةماری در کالآد من است.
بررسرری اندیشرره های حکمت اشررراق در خصرروص وحدت حقيقت ،با
اشرراره به حضررور نور (حقيقت واحد) در مسررجد از من جهت اهميت دارد که
مسراجد از یک سرو خانه خدا ،با ترکيآی از صورت (خانه) و مةنا(خدا) و
از سروی دیگر متةالیتری نشانه مةماری اسالمی هستند .مةماری اسالمی
به دو دليز با مسجد مغاز میشود؛ اول اینکه یرمن(مهم تری و اولي منآن

(تصویرشماره :9ارتآاق
مسجد با ميدان امام)

انردیشررره هرای اشررررایی) ،مةمراری مسرررجرد را عرامز شرررآاهت صرررفت مؤمنان(نور ایرب) به
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خردا(نوراالنوار) می دانرد و دوم اینکه مسرررجد تمام کارکردهای مةماری را یکجا در خود دارد
(بلتاری .)931:9912 ،در واین «از همان ابتدا ،نقش «نمادی » مسرجد از سوی مسلمانان دریافت
شرد و ای نقش سرهم خود را در خل «شراخصهای بصرری» مناسو (و نمادی ) برای ای بنا باز
کرد» (هيل براند.)99:9992 ،
در خصرروص حضررور مةنایی «نور» در مسررجد ،بوکهارت زبان و بيان نور را از اجزای داتی
تجلی وحدت در هنر میداند« :هنرمندی که بتواهد اندیشره وحدت را نمودار سررازد ،سه وسيله
در اختيرار دارد؛ یکی هنردسررره ،که وحدت را در نرم فضرررایی جلوهگر میسرررازد»(بوکهارت،
 ،) 93:9915بره کرارگيری فضررراهرای هنردسررری ،ابزاری هسرررتنرد کره به واسررراه منها فضرررای
کالآدی(ماده)مس رجد انتراام مییابد ،به ای ترتيو «اصررز وحدت» عيانتر شررده و ای سرررشررت
هندسری (صرورت) که سررششرمهاش خصريصره مةنویت اسالمی است ،با تجربههای هارمونی و
«حقيقت مثالی» (مةنا) که جلوه وحدانيت است ،در پيوندی نزدیک یرار میگيرد ،در واین مننه
در پایي تری سرراو یرار دارد (مةماری/کالآد)« ،نماد»ی اسررت از مننه در عالیتری سرراو
(حکمت/مةنا) واین شده است (نصر.)59 :9935،
بنا بر دیدگاه بوکهارت ( ،)9915دو ابزار دیگر نمودار کننده «اندیشررره وحدت» عآارتند از
ریتم و نور « :ریتم ،وحدت را به گونه غير مسررتقيم و در «نرم مادی» (محسرروش) فضررا  ،و «نور»
که نسررآت من با شررکزهای یابز رایت ،مانند وجود مال (عالم نوراالنوار) اسررت به موجودات
نسآی و محدود (عالم رلمت) ،وحدت را در «نرم مةنایی» (مةقول) فضا بریرار می کند.
نشاانه شاناسای نور و جایگاه آن در وحدت کالبدی مسجد امام :تحليز وحدت
کالآدی مةماری مسررجد امام اصررفهان از منرر عرفانی حقيقت واحد(نور) ،از طری تآيي جایگاه
فضرایی نور در کالآد اثر با دو دیدگاه به طور موازی انجام می شود )9 :شيوههای حضور نور در
فضراها )2 ،رمزگشایی از نشانههای مآتنی بر حکمت اشرایی نور در فضاها؛ تحليز موارد فوق در
توالی فضرایی با سرلسرله مراتو نوری ،به واسراه سلوک عابد ،از فضای نيمه روش (ورودی) و
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روشرر (حياق) مغاز و در انتها با تحليز نشررانههای عرفانی نور در فضرراهای نيمه روشرر و نيمه
تاریک (گنآدخانه و شررآسررتانها) به انجام می رسررد؛ بر ای اسرراش فضرراهای موجود در تصررویر
شررماره  2و جدول شررماره  4هدد تحليز تاآيقی وحدت کالآدی مسررجد با جنآه های وحدت
مآتنی بر نور خواهند بود.
(جدول شماره،4دسته بندی نوری فضاها ،منبع :نگارنده)
شماره

فضا

نوع فضا

دستهبندی نوری

1

ورودی

نيمه باز

نيمه روش

2

حياق

باز

روش

3

ایوان

نيمه باز

نيمه روش

4

گنآدخانه

نيمه بسته

نيمه تاریک

5

شآستان

بسته

تاریک

(تصویر شماره:2پالن مسجد)

فضرراهای مرکور در جدول فوق ،بر مآنای توالی فضررایی از بيرون(ماده) به درون( مةنا) و بر
اسرراش تسررلسررز عوالم نورانی سررهروردی مورد تحليز تاآيقی یرار می گيرند ،در تااب ميان
مفراهيم نور محور در حکمت اشرررراق و نشرررانه های بيان کننده من مفاهيم در کالآد فضررراهای
مرکور ،سرلسله مراتو نوری ای فضاها بر اساش دسته بندی سهروردی از درجات نوری اجسام
شکز خواهد گرفت ،بر ای اساش وی همه اجسام را در حکمت اشرایی خود دارای درجاتی از
نور و تاریکی میداند و بر ای اسراش اجسرام را به سه دسته تقسيم میکند که ای دسته بندی در
جدول شماره  5در یالو عناصر نوری و فضایی به اجمال ممده است:
(جدول شماره :5سلسله مراتو نوری عناصر مسجد بر مآنای نرر سهروردی ،منآن :نگارنده)
تةریف

عنصر نوری

عنصر مةماری

.9من ها که راه نور را می بندند و مانن نفود من می

عناصر غيرشفاد

تزئينات

شوند
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نورگيرها

.2من ها که شفاد اند و مانن عآور نور نمی شوند

عناصر شفاد

.9من هرا که به درجات متفاوت اجازه عآور نور را

عناصر نيمه شفاد

کنترل کننده های نور

می دهند

بر ای مآنا تحليز و بررسررری فضررراهای مرکور از حيث حضرررور و رهور نور ،با طآقهبندی
مراتو متتلف تجلی نور طآيةی(به مثابه نوراالنوار) ،شررراخص های مفهومی حقيقت واحد (نور)
در حکمت اشررراق (وحدت مةنا) ،با مةيارهای بيانی وحدت کالآدی اثر (وحدت صررورت) ،در
رویکردی نشرانه شناختی (با سلسله مراتو نوری و فضایی) ،از ورودی مسجد تا شآستان من ،هم
در مت و هم در جرداول تلتيص شرررده در انتهای توصررريف هر فضرررا (در یالو وحدت مةنا و
وحدت صورت) ،مورد تحليز تاآيقی یرار میگيرند.
ورودی :ورودی ای مسجد با تیيير جهت در محور حرکتی،
نسرررآت به محور طولی ميدان ،درگاهی اسرررت مابي «عالم مادی»
ميردان (با جهتگيری مادی -جهت جیرافيایی) و «عالم روحانی»
مسررجد (با جهتگيری مةنوی -جهت یآله) و عابد پس از دعوت
به فضرای ورودی و گرشرت از سردری با شکوه ،یدم به فضای
هشتی (به عنوان عنصر واس ) میگرارد( .جدول شماره )1

(تصویر

شماره:9

فضای هشتی ،ماخر :نگارنده)

(جدول شماره  :1تحليز تاآيقی حکمی – نشانه ای ورودی مسجد)
فضا :ورودی
حکمت اشرایی

سهروردی :خروج از عالم ماده و اشتیاالت به عالم مةنا و مفاریات

(وحدت مةنا)

مشاهده «امور یدسی» با شرق غلآه نارر بر «یوای رلمانی» (ماده)

نشانه مةماری

نماد گرار مابي «عالم مادی» (ميدان و بازار)و «عالم روحانی» (مسجد)

(وحدت صورت)

نورگير
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نشانه پردازی

رویکرد استنآاطی  /نشانه نمایه ای و نمادی

در فضرای هشرتی ،نورپردازی از طری نورگير سرقفی (کاله فرنگی) و به وسريله عناصر نيمه
شرفاد (شآاک) ،که به شيوه ای رازملود بر تزئينات زیر سقف نورافشانی میکند (تصویر شماره
 ،)9جهت سرير صرةودی در عالم نورانی مثال(خيال) ،عابد را به فراموشی دنيای پشت سر و جدا
شردن از مشریوليات و حجابهای ادراکات محسروش دعوت میکند؛ در ای فضرا ،در راسرتای
محور طولی حياق و از پشررت دیواری با عناصررر نيمه شررفاد (مشررآک) ،حياق و ایوان منتهی به
گنآد خانه ،به عابد عرضرره میشررود ،اما امکان ورود مسررتقيم وجود ندارد ،به بيانی محور بصررری
ای داالن ،فاید محور حرکتی است؛ (جدول شماره )3
(جدول شماره  :3تحليز تاآيقی حکمی – نشانه ای در هشتی ورودی مسجد )
فضا :ورودی /هشتی
حکمت اشرایی
(وحدت مةنا)

ممادگی فراموشرری دنيای پشررت سررر(عالم کثرت) و ممادگی
جدا شدن از مشیوليات و حجابهای ادراکات محسوش (تکثر به
توحيد در عالم مثال)

نشانه مةماری
(وحدت صورت)
نشانه پردازی

نورپردازی رمزملودی از وحرردت نور وارد شررررده تررا کثرت
انةکاش در تزئينات
رویکرد استنآاطی  /نشانه شمایلی و نمادی

عابد برای ورود به دنيای پرنور حياق ،با عملی شرررآيه به سرررلوک ،مجاهدت و با تیيير دوباره
محور حرکت ،به وسرريله دو داالن که از دو طرد فضررای هشررتی منشررةو میشرروند ،با سررلسررله
مراتو و کيفيات متتلف نوری ،به سرمت نوری رهسرپار میشرود که مسرير تاریک انسان را در
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عالم ماده روشر می سازد و القا کننده حس حضور «حقيقت واحد»
است( ،تصویر شماره  .)4بنابر عقيده سهروردی ،انسان یآز از ورود به
مسرجد با دلآستگی های جسمانی از تاریکی جهز به نور مةرفت وارد
می شود(یترجهم م الرلمات الی النور) .نشانه پردازی در ای سير و
سلوک و طی طری از فضاهای مکث به حرکت و بالةکس ،استنآاطی
و به هر سره وجه نشرانه ای میباشد .جدول شماره ،1تحليز تاآيقی
حکمی – نشرانه ای ورودی مسجد را به نمایش می گرارد(.جدول
شماره )9

(تصویر شماره  :4داالن واصز
هشتی و حياق  ،ماخر :نگارنده)

( جدول شماره  :9تحليز تاآيقی حکمی – نشانه ای در داالن مسجد )
فضا :ورودی /داالن
حکمت اشرایی

حرکت از دلآستگی های جسمانی و تاریکی جهز به نور مةرفت /

(وحدت مةنا)

حس حضور حقيقت واحد با درجاتی محسوش/
سلسله مراتو نوری با کيفيات متتلف /روش کننده تدریجی عالم ماده

نشانه مةماری

نماد سلوک ،مجاهدت  /تیيير مسير (یترجهم م الرلمات الی النور)

(وحدت صورت)
نشانه پردازی

رویکرد استنآاطی  /نشانه نمادی

حیاط :اهميت مةنوی فضرای تهی (از جسرمانيت) حياق ،یکی از نشانه های اصز توحيد در
ارتآاق نزدیرررک ميررران اصرررول عرفانررری و هنر اسالمی است؛ مةماری اسالمی همواره در پی من
بوده تا فضرایی بيافریند که در من بر سرررشررت مویت اشرريا مادی تأکيد شررود و تهی بودن اشرريا
مورد توجه یرار بگيرد (نصررر .)59:9935 ،حياق ای مسررجد اولي فضررای ادراک شررده پس از
ورود عابد و تنها فضررایی اسررت که نور در من ،بدون واسرراه و در حد کمال(به مثابه نوراالنوار)
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حضور دارد؛ ای فضای خالی (از رلمت و کدورت) ،نماد دروازهای است که حضور الهی عالم
مةنرا (نوراالنوار) از طری من بره عرالم ماده(کالآد مسرررجد)  ،که محي بر عابد در سرررفر زمينی
اوسرررت ،وارد میشرررود .در واین حياق پرنور و فار از مادیت مسرررجد ،به درونگرایی و تفکر و
همنني به انآساق روحانی منجر میشود.
یرمن کریم به عنوان مهم تری منآن و منشررا حکمت اشررراق ،به «عالم الیيو و الشررهاده»
اشرراره میکند که در تاآي ای اشررارت با فضررای خالی حياق مسررجد ،احسرراش تهی بودن یلو
مسرجد از یک سرو از فقر مةنوی(به مثابه برزا/نور ایرب) و از سوی دیگر از حس حضور «نور
ح » (به مثابه نور مجرد/نور ایرب) ناشی میشود وای تایيدی بر اصز «توحيد» و وحدت ماده و
مةنا در کالآد مسجد است(.جدول شماره )1
(جدول شماره  :1تحليز تاآيقی حکمی – نشانه ای حياق مسجد )
فضا :حياق
حکمت اشرایی

دروازهای ورود حضور الهی (نوراالنوار) به نرام مادی(کالآد مسجد)

(وحدت مةنا)

فضراها و عناصرر مسرجد(به مثابه نور مستفاد) در مةرن اشراق نوری(به مثابه
نور مفيد) هستند که از دل (حياق) مسجد بر منها میتابد

نشانه مةماری

نماد فراغت از مادیت  ،درونگرایی  ،تفکر و انآساق روحانی

(وحدت صورت)

«مساجد انوار خدایند" :نور مادی ،نشانه نمادی از نور مةنوی در یلو مسجد

نشانه پردازی

رویکرد استنآاطی  /نشانه نمادی

از سوی دیگر ،به دليز یگانگی نام خانه کةآه با دل موم در واژه «بيت ا ،»...حقيقت خانه
کةآره برا حقيقرت دل عابد متحد اسرررت ،و از ای رو دل خدایتانه(مسرررجد) ،یةنی حياق ميانی
مسرجد نيز برای شرآاهت به دل موم  ،به کةآه شرآاهت دارد .کةآه به نشرانه تسآيحات اربةه شهار
رک دارد و دل مسرجد نيز واجد شهار رک است ،شهار رکنی که نشانه ای نمادی از کالم نور
یةنی «تسررآي  ،تمحيد ،تهليز و تکآير» خداوند می باشررند (به نقز از نوایی)912: 9933 ،؛ در واین
بره دليرز یکی بودن نور و کلمه در یرمن ،ای شهار رک با وحدتی در یلمرو نور کلمات وحی،
و انسررجام در شهار ضررلن حياق و شهار ایوان من ،منجر به انترام و وحدت کالآدی حياق شررده
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اند .نور طآيةی در حياق ای مسرجد نشانه ای از نوراالنوار(نور بی واساه و مال ) است که یلو
مسجد را ،مانند دل عابد (موم ) منوّر میکند .بنا بر میه ای (نشانه ای) از سوره نور« :نور خدا در
خرانرههرایی اسرررت که خدا ادن داده که ارجش نهند» (النور :میه  )45و سرررت پيامآر (ص) که
«مسرراجد انوار خدایند» ،پس مسررجد نور مادی را به نشررانه ای نمادی از نور مةنوی در دل خود
(حياق) جای داده و همه فضراها و عناصرر اصرلی مسرجد(به مثابه نور مسرتفاد) در مةرن اشراق
نوری(بره مثابه نور مفيد) هسرررتند که از دل (حياق) مسرررجد بر منها میتابد؛ نشرررانه پردازی ای
نشرانه ها ،اسرتنآاطی و به واسراه وجوه نمایه و نماد یابز حصول است .سازماندهی مرکزی کالآد
ای حياق به گونهای اسرررت که امکان وحدت تمام نقاق متکثر پيرامونی را به واسررراه حضرررور
فراگير حقيقرت واحرد (نور) در مرکز (نقاه واحد) فراهم مورده اسرررت؛ ای اتحاد عرفانی ميان
نشرررانرههرای کرالآدی (فضررراهای پيرامون) و رموز مةنوی(نور وحدت مفری ) ،منجر به وحدت
کالآدی عناصر متکی به دل مسجد (حياق) شده است( (.جدول شماره )92
(جدول شماره  :92تحليز تاآيقی حکمی – نشانه ای در هندسه حياق مسجد )
فضا :حياق /هندسه
حکمت اشرایی
(وحدت مةنا)

شهار رک (شهار ضررلن  /شهار ایوان) وحدت کالآدی در یلمرو نور کلمات
وحی
وحرردت نقرراق متکثر پيرامون حيرراق برره واسرررارره حضرررور فراگير حقيقررت
واحد(نور) در مرکز (نقاه واحد) /سازماندهی مرکزی« /اصز تجلی»

نشانه مةماری

نمایه ای بر«عالم الیيو و الشهاده» و تاکيد اصز وحدت در عي کثرت

(وحدت صورت)

کاهش «رلمت»(کثرت) و حضور »نوراالنوار« (وحدت)
وحردت کرالآدی مآتنی بر اتحاد عرفانی ميان نشرررانه های کالآدی(فضررراهای
پيرامون) و رموز مةنوی(نور وحدت مفری )

نشانه پردازی

رویکرد استقرایی  /نشانه نمایه ای
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در بررسررری حضرررور مةنایی مب در حياق ،حقيقت
مب مرتآهای از مراتو حقيقت نور است که در دل مسجد

N

(ميان فضررراها و عناصرررر دیگر) جای گرفتهاند ، .اتحاد نور و
مب در حيراق مسرررجد به مثابه ارتآاق ميان نور ایرب( در یالو
نور انةکاسری از مب) و نوراالنوار(به مثابه نور خورشيد) ،شنان
اسرررت که گویی مب خود فقر مال اسرررت و تنها در نمایاندن
وجه مسررمان وانتسررابش به من اسررت که مةنی و حيات یافته و
گویی یادگاری از نور مسررمان(عالم مةنا) بر زمي (عالم ماده)
اسررت .بر پایه میات یرمن ،مب به عنوان دال و نشررانهای برای

(تصویر شماره  :5جایگاه شهار ایوان

حيرات تلقی میشرررود ،شنراننره مااب میهای از یرمن کریم:

مسجد امام در حياق ،ماخر :نگارنده)

"وجةلنا م الما کز شررری حیّ" (انآيا  :میه  ،)92در حياق
ای مسرررجررد ،تمررامی ابةرراد مهم مسرررجررد از طول و عرن مبنمررای مرکزی سررررششرررمرره
میگيرد(اسرررترلي  )92:33،و ای بدان مةنی اسرررت که مب به عنوان نمادی از نور ایرب(صرررادر
اول) و نماینده نوراالنوار به مثابه حيات دهنده و بتشنده واحد ،گوهر وجودی و منشا حيات بنا
اسرت؛ طآ ای تحليز طول حياق مسرجد در راستای محور طولی مبنما (شمالی -جنوبی) است؛
همنني عرن مبنما برابر با دهانه ایوانهای شمالی -جنوبی و طول مبنما برابر با دهانه ایوانهای
شریی -غربی میباشد (به نقز از مةماریان( .)549:9994 ،تصویر شماره  5و جدول شماره )99
(جدول شماره  :99تحليز تاآيقی حکمی – نشانه ای مب و نور در حياق مسجد)
فضا :حياق /مب
حکمت اشرایی
(وحدت مةنا)

مب (نمادی از نور ایرب) و منتسرررو به نوراالنوار (حيات دهنده و بتشرررنده
واحد)
فقر مةنوی(نقصان نور ایرب /مب نسآت به نوراالنوار /نور مسمان)
حس حضور(انتساب نور ایرب/مب به نوراالنوار /نور مسمان)
ابةاد مهم حياق مآتنی بر ابةاد مبنما
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نشانه مةماری

نماد فقر مال مب و حيات به واساه انةکاش و انتساب به مسمان

(وحدت صورت)

نمادگوهر وجودی و منشا حيات مسجد است

نشانه پردازی

رویکرد استقرایی /نشانه نمادی

گنباد خانه :منرابن ورود نور به ای فضرررا عآارتند از:
ایوان منتهی به گنآدخانه ،نورگيرهای گریو (سررایه گنآد) و
روزنههای مشرآک واین در دیوارهای مشررترک شآستانهای
دو طرد گنآرد خرانره.؛ در تاآي سرررلسرررلره مراتو نوری
حکمت اشرراق و سرلسله مراتو طولی ارتفاع گنآدخانه از
زمي بره مسرررمران ،یراعده مربن یا شهارگوش گنآد ،نماد

(تصویر شماره  :1ایوان و گنآد خانه )

جهان مادی (جسررمانی/رلمت) ،یاعده هشررت وجهی زیر
گنآرد ،نمراد از عرش الهی (عرالم مثرال) بر روی زمي و دایره گنآد ،نماد جهان مةنایی(روحانی/
نور ایرب) اسرررت( .تصرررویر شرررماره  )1به بيانی دیگر ،گنآد نماد گنآد مسرررمان و همنني نماد
«محور جهران» نيز اسرررت که تمام مراتو وجود را در عالم
هستی با پروردگار ،یةنی نماد جلوه گری نور مال مسمان
ها و زمي (ا ...نورالسرررموات و االرن) ،مرتآ میسرررازد.
ارتفراع شرررکوهمنرد گنآدخانه و تزئينات فاخر و زیآای زیر
گنآررد ،خود نشررررانرره ای از نور هسرررتنررد شرا کرره از نرر
سررهروردی« ،نور همان جمال(زیآایی) و جالل(شررکوه)

(تصویر شماره :3محز اتصال گنآد خانه

است»(سهروردی( .)9935 ،جدول شماره )92

با گنآد و ورودیهای نوری)
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(جدول شماره  :92تحليز تاآيقی حکمی – نشانه ای گنآدخانه مسجد)
فضا :گنآد خانه ( فضا با هندسه مربن)
حکمت اشرایی
(وحدت مةنا)

تاآي سررلسررله مراتو نوری حکمت اشررراق و سررلسررله مراتو طولی ارتفاع
گنآدخانه از زمي به مسمان
سهروردی :خداوند سآحان را کلماتی نورانی است که در سلسله مراتو انوار
از شةاع هر کلمه ،کلمه ای دیگر پدید می مید»
سهروردی« :نور همان جمال(زیآایی) و جالل(شکوه) است»

نشانه مةماری

یاعده مربن یا شهارگوش گنآد ،نماد جهان مادی (جسمانی/رلمت)

(وحدت صورت)

یاعده هشت وجهی زیر گنآد ،نماد از عرش الهی (عالم مثال) بر روی زمي
دایره گنآد ،نماد جهان مةنایی(روحانی /نور ایرب)
بنای عرش رحمان بر شهار رک کلمات تسرررآيحات اربةه  ،بنای خانه کةآه و
گنآدخانه (مقصرود نهایی فضاهاو عابد مسجد) بر شهار ضلن( نماد کلمات نورانی
تسآيحات اربةه )
نمراد نوری ارتفراع شرررکوهمند گنآدخانه(جالل) و تزئينات فاخر(جمال) زیر
گنآد

نشانه پردازی

رویکردی استنآاطی  /نشانههای نمادی

برخی عرفرا عرش را کرالآرد عرالم و رو جراری در با من را ،دات ح تةالی میدانند؛
عرش در تأویز عرفانی ،شون خانهای تصرور میشود که صدر من را مقام رحمانيت ح تشکيز
میدهرد؛ عرش رحمانی به عنوان مقام ایتدار رحمانيت ح  ،رمز و نشرررانهای در عالم مادی دارد
که سرایه و نرير اوست و من خانه کةآه در زمي است؛ بنا بر دیدگاه سهروردی ،در کتاب «مواز
پر جآرئيز» ،خداوند سآحان را کلماتی نورانی است که در سلسله مراتو انوار از شةاع هر کلمه،
کلمره ای دیگر پردیرد می میرد؛ کلمات اولي مفریده خدا بودند و کلمه و نور هویتی یکسررران
دارند؛ از منجا که عرش رحمان بر شهار رک کلمات تسررآيحات اربةه بنا شررده اسررت ،لرا خانه
کةآه نيز شهار ضلن داشته و گنآدن خدایتانه(مسجد) نيز که مقصود نهایی فضاها ،عناصر مةماری
و عابد مسررجد اسررت ،بر شهار ضررلن (فضررای مربن گنآدخانه) به نشررانه کلمات نورانی تسررآيحات
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اربةه تکيه دارد .ای گونه نشرانه پردازی ،با رویکرد استنآاطی و به مدد نشانههای نمادی صورت
گرفته است (تصویر شماره .)3
در زیر ای فضرررا ،عابد نفس مدبر (روان)خویش را از کالآدش جدا می کند ،در حالی که
همننان در ای عالم رلمانی(ماده) اسررت ،بدون طی مسررافت و حتی حرکت( بر خالد شررروع
طی طری در هشرتی و داالن ورودی) عالم نورانی باالی سرر را مشاهده می کند( .جدول شماره
)99
(جدول شماره  :99تحليز تاآيقی حکمی – نشانه ای گنآد مسجد)
فضا :گنآدخانه /گنآد (فضا با هندسه دایره)
حکمت اشرایی
(وحدت مةنا)

عامز ارتآاق سررلسررله مراتو وجود را در عالم هسررتی با پروردگار( نماد جلوه
گری نور مال مسمان ها و زمي )
جدایی نفس مدبر (روان) عابد از کالآد

نشانه مةماری

نماد گنآد مسمان و «محور جهان»

(وحدت صورت)

نماد حضور عابدحضور در عالم رلمانی(ماده) و رهور در عالم نورانی گنآد
بدون طی مسررافت و حرکت(بر خالد شررروع طی طری در هشررتی و داالن
ورودی)

نشانه پردازی

رویکرد استنآاطی  /نشانههای نمادی
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شبستانها :شرآستانهای ای مسجد به تةداد دو عدد ،در دو سوی شریی و غربی گنآد خانه
انترام فضرایی یافتهاند و نور در منها به دو شيوه مستقيم (طاق نماهای
رو به ضرلن شرمالی حياق) ،و غيرمستقيم توس روزنههای مشآک به
نام شرآاک (یک دسرته بر دیوار رو به مدارش شرق و غرب مسجد و
دسرته د یگر بر دیوارهای مشرترک با گنآدخانه) وارد ای فضای نيمه
روش و عرفانی میشوند (تصویر شماره.)9

(تصویر شماره  :9شآستانهای

فضرای عمي و نيمه روشر  -نيمه تاریک ای شرآستانها ،که با

دو طرد گنآدخانه)

شيوهای رمزملود با نور مزی شدهاند ،یادر به انتقال حسی روحانی و
مةنوی میباشررند ،عابد در شني فضررای رازگونهای که با شرردت و
ضررةف نور (اصررز تضرراد) همراه اسررت ،با مشرراهده سررایههای مآهم
احجرام (یوشهرا و سرررتونهرا) و نقوش ،در ده خود بره تررأليف و
توحيد تصرراویر پرداخته و با ای تفکر و بنا به ررفيت ادراکی خود،

(تصویر شماره  :1منارره نور و سایه

بره خلسرررهای فرو میرود کره نتيجرره من حس نزدیکی برره منآن نور

در شآستان)

هستی و تداعی مراتو نور در سلسله مراتو نرام وجودی عالم است (تصویر شماره.)1
پس به ضد نور دانستی تو نور

ضد ،ضد را مینماید در صدور

«موالنا»

نور و رلمت(تاریکی) در ای فضرا به منارره ای سه گانه با سلسله مراتو از بيرون(ماده) به
درون(مةنا) ،شرامز تةامز ،تةادل و تقابز نور و رلمت مشیول اند؛ منارره نور و تاریکی  ،باعث
تکامز یگانگی مکان شررآسررتان و شررکزگيری کليت فضررا میگردد؛ جایی که روش ر تر اسررت،
احجرام بره وضرررو دیرده میشرررونرد ،در مقرابز در بتشهای نيمه تاریک ،سرررایه محي را از
یکنواختی بيرون مورده و برا خل تصرررویر مکمز با مننه در روشرررنایی بر لو خيال عابد نقش
بسته ،تضادی در فضا میمفریند.
تقابز نور و سرررایه ،جنآهای دو گانه به مةماری شرررآسرررتان میبتشرررد ،در روشرررنایی نور،
عملکردها و مةانی به صرررورت مشرررتص و متمایز تحق یافته و وایةيت در ده انسررران شرررکز
میگيرد؛ امرا در تراریکی و سرررایه ،ابهام و رازی موج میزند که باعث تجسرررم مفاهيم در ده

 / 026جایگاه نشانه شناختی حکمت اشراق در وحدت کالآدی مساجد

متراطرو و انگيزهای یوی برای پرواز «یوه خيال» میشرررود؛ جدول شرررماره  ،94تحليز تاآيقی
حکمی -نشانه ای شآستان مسجد را نمایش می دهد.
(جدول شماره  :94تحليز تاآيقی حکمی -نشانه ای شآستان مسجد )
فضا :شآستان
حکمت اشرایی

نور مجازی(نور ایرب) ،خود سایه ای از نور حقيقی(نوراالنوار) است

(وحدت مةنا)

حس نزدیکی به منآن نور هسررتی و تداعی مراتو نور در سررلسررله مراتو نرام
وجودی عالم
جنآه دوگانه تقابز نور و سایه(،تقابز نوری/مةنا و صوری/ماده عالم خيال)
روشنایی  :تحق و تمایز عملکردها و مةانی به صورت مشتص
تاریکی  :ابهام و راز /تجسم مفاهيم در ده متاطو /انگيزه «یوه خيال»

نشانه مةماری

حضور رمزملود با نور  /نماد انتقال حسی روحانی و مةنوی

(وحدت صورت)

مشاهده سایههای مآهم احجام (یوشها و ستونها) و نقوش
نماد تأليف و توحيد دهنی تصاویر در یوه تتيز
منارره ای سره گانه نور و رلمت(تاریکی) :با سرلسله مراتو از بيرون(ماده) به
درون(مةنا) ،نماد تةامز ،تةادل و تقابز ميان نور و تاریکی

نشانه پردازی

رویکرد استنآاطی  /نشانههای نمادی و نمایه ای

 -3نتیجهگیری :شريخ شهابالدی سهروردی واضن دیدگاه تسلسز نور و بيانگر «وحدت
حقيقت» در یک نرام سررلسررله مراتآی (طولی و عرضرری) با توجه به مفهوم «نور االنوار» اسررت.
براسرراش ای دیدگاه ،نور هسررتی دهندهای اسررت که همه شيز از او مغاز و به او ختم میشررود و
علت غایی و وحدت بتش هسررتی اسررت؛ سررهروردی در حکمت خود ،عالوه بر تقسرريم عوالم
نورانی ،وجود عرالم شهارم یةنی عالم مثال (عالم صرررور مةلقه) را اثآات میکند؛ ای عالم مابي
عالم مةنا(نوری محض) و عالم ماده(جسمانی محض) است؛ هر موجودی از موجودات عالم نور
و رلمت ،دارای صورتی در عالم مثال است.
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در ای تحقي از یک سرو با مةرفی عالم مثال سهروردی به تفسير و تآيي شگونگی ارتآاق
و سرير هنرمند مةمار ميان عالم مةنا (مدلول) و عالم ماده(دال) پرداخته شرد؛ نشانه پردازی مةمار
در توليد مةنا ،در سريری نزولی(از عالم نور به رلمت) و تفسرير من به واسراه ررفيت احساسی و
ادراکی متاطو اثر در سرريری صررةودی و مآتنی بر یوه خيال صررورت می پریرد؛ از سرروی دیگر
ای تحقي با تکيه بر سرلسله مراتو نوری عالم ،به حضور وحدت مفری حکمت اشراق پرداخته
است؛ مضمون اساسی اسالم ،اصز «توحيد» یا وحدت است که در تمام عالم جریان دارد و هيچ
نشانه ای مانند نور برای مةماران مسلمان جهت تجلی نشانه «وحدت» ،به وحدت الهی(نوراالنوار)
نزدیک نيسرت .بر ای اساش ،نور در تجلی خود در مةماری مساجد ،همنون نشانه ای از وجود
توحيدی الهی( نور مال ) اسرررت که با درجات و سرررلسرررله مراتو متتلف به درون تيرگی ماده
(کرالآرد مةمراری) نفود کرده و من را برا سرررير از کثرت به وحدت ،برای حيات نفس عابد (که
جوهرهاش ریشه در عالم نور دارد) مهيا می سازد؛
برای بيران شرررهود عرفانی در کالآد هنری و به ویژه مةماری ،میبایسرررت من مضرررامي از
مسررمان مفاهيم بر زمي مصررادی فرود میند و ای جز از طری حضررور واسرر نشررانه ها ميسررر
نمیشرود؛ لرا در بررسری نشرانه شناختی رمز نور ،ای رمز حاوی نوعی شفافيت بوده و نمادهای
برخواسررته از من در کالآد فضرراها و عناصررر ،مینهای هسررتند که مةانی ای ورای راهرخویش را
بازتاب میدهد؛ شنانکه سرررهروردی نيز از «رمز» همي مةنای اشررررایی من را در نرر میگيرد و
حکمت دویی خود را به گونه ای با پيامی رمزی میگوید که هر کسرری یادر به درک و کشررف
من نيسررت .نشررانه های نورمدار با تجسرردکالآدهای مادی ،واسرراه های بيان های رمزگونه ،ابزار
انتقال و تآادل حقایقی هسررتند که از مفاهيم حکمت اشررراق سرررششررمه گرفتهاند و بر مض رامينی
مةنوی داللت دارند .از منجاکه مةماری یدسررری مسررراجد ،با زبان نمادی وحدت کالآدی خود،
مینره و جلوه گراهی برای برازتاب تجلی مراتو رمزگونه وحدت حقيقت و نور اسرررت ،لرا ای
مةماری را میتوان ،با توجه به ویژگی اتحاد و انترام فضرراها ،عناصررر و همنني رمزگراری من
ها بر پایه مفاهيم حکمی و فلسررفی مآتنی بر وحدت حقيقت شرريخ اشررراق (از جمله خيال و نور)،
رمزگشایی نمود.

 / 028جایگاه نشانه شناختی حکمت اشراق در وحدت کالآدی مساجد

از ای رو ،مةماری مسررجد امام اصررفهان (به عنوان نمونه موردی رمزگشررایی شررده در ای
تحقي ) همتای تآلور نور ،دارای دو گونه تسررلسررز نوری و فضررایی بوده و مانند فضررای مةماری
تمام مسراجد ،با «نور» یابليت تةریف و تشرتيص مییابد؛ مةماری ای مسجد به عنوان جلوه گاه
وحدت« ،نشرانه» حضرور باطنی نور در تمام فضراها و عناصر من بوده و در احاطه اشراق تشةشی
(نور مال /نوراالنوار) اسرررت کره بره و از یلرو من (حياق ميانی /نور ایرب) میتابد ،یلآی مانند
کةآهای نورانی که جسررم مادیش را نورافشررانی کرده و کدورت من را تاهير مینماید .توجه به
نشرانههای (به ویژه نمادی ) موجود در فضاها و عناصر مسجد امام اصفهان و وحدت کالآدی من
ها در بيان یک حقيقت واحد (نور) ،درک مفهوم روحانی من مةماری را ميسررر میکند ،شرا که
به مدد من نشررانههاسررت که نور یا «واحد حقيقی» در جهان و کالآد عناصررر و فرمهای من نفود
میکند و کيفيتی یدسری میمفریند که در من ،وحدت اشکال زمينی بر حقيقتی ورای ای جهان
یةنی «وحدت حقيقی» (نور مال مسمان ها و زمي )داللت میکند.
فهرست منابع
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 احمدی ،بابک ( ،)9992ساختار و تأویز مت ،تهران :نشر مرکز
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تهران :نشر دانشگاه تهران

 / 001جایگاه نشانه شناختی حکمت اشراق در وحدت کالآدی مساجد

 صرررفوی ،کورش (« ،)9999شرررکزگيری نشرررانهها» ،مجموعه مقاالت اولي هم اندیشررری
نشانهشناسی هنر ،نشر فرهنگستان هنر

 ضيمران ،محمد ( ،)9999درممدی بر نشانه شناسی هنر ،تهران :نشر یصه

 کرب  ،هانری ( ،)9999میي جوانمردی ،ترجمه :احسان نرایی ،تهران :نشر ست

 گنجنامه ( ،)9935فرهنگ مثار مةماری اسررالمی ایرانی ،دفتر سرروم :مسرراجد اصررفهان ،زیر
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