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چکیده
بیان مسئله: در این پژوهش به مطالعۀ نقوش تزیینی مساجد موجود در قرن سوم ه. ق. در ایران و اسپانیا )مسجد 
عتیق در شیراز و مسجد قرطبه در کوردوبا( پرداخته می شود. این نقوش تزیینی متناسب با عقاید و باورهای مردم 
منطقه است که با تمامی تفاوت هایشان در گسترۀ جهان اسالم دارای اهداف مشترک هستند و از این رهگذر 
سعی در انتقال مفاهیم معنوی و روحی دارند و با تبیین و تطبیق نقوش تزیینی که نمادهایی از عناصر طبیعت 
هستند، ریشه در هنر ایرانی-ساسانی و بیزانسی داشته و در هنر دوران اسالمی به صورت نقش مایه، تکرار شده و 

تداوم یافته اند.
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زمینه گرایی.
روش پژوهش: این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی و مطالعۀ تزیینات مسجد عتیق شیراز و مسجد 

قرطبه در اسپانیا پرداخته تا موارد مشابه معرفی و نمادشناسی شود.
نتیجه گیری: نقوش تزیینی در هنر اسالمی برگرفته از باورها و عقاید مردم در طی قرون و اعصار است که تداوم 
آن در هنر اسالمی از ایران به جهان اسالم راه یافته است. مساجد عتیق و قرطبه هیچ یک زمینه گرا نیستند، زیرا 
با الگوی مسجد پیامبر )مسجد شبستانی ستون دار( بنا شده اند، اما به جهت تزیینات هر دو مسجد زمینه گرا و از 

هنر ساسانی در ایران و بیزانس در اندلس الهام گرفته اند.
واژگان کلیدی: نقوش هندسی، هنر اسالمی، زمینه گرایی، مسجد عتیق، مسجد قرطبه، نمادشناسی.

مقدمه
معماری بارزترین تظاهر هنر دوران اسالمی در هر سرزمین 
است که ابتدا در قالب مسجد نمود یافته و تزیینات وابسته به 
آن بازتاب فرهنگ و باورهای هر مرزوبوم است. نقوش تزیینی 
این  بوده و معماران مسلمان،  ایرانی عجین  با هنر  همواره 
نقش های گیاهی و هندسی را در تزیین بناها جایگزین عناصر 

انسانی و حیوانی نموده اند.

معماری مساجد طی قرن ها در سرزمین های مختلف اسالمی به 
اشکال گوناگون جلوه گر شده است اما آنچه در تمامی مساجد 
سرزمین های اسالمی مشترک است تزیینات هندسی و گیاهی 
و کتیبه های خطاطی است که در ایران و جهان جایگزین نقوش 
انسان و حیوان شده اند. معماری مساجد اولیۀ ایران با الهام 
از مسجد النبی بود و در قرون چهار و پنج هجری به بعد با 
زمینه گرایی ایرانی تداوم یافته است . مسجد جامع عتیق شیراز 
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عتیق شیراز و مسجد قرطبه کوردوبا«( است که به راهنمایی دکتر »پرنازگودرزپروری« 

و» محمد عارف« و مشاورۀ دکتر » پردیس بهمنی« در دانشکدۀ هنر دانشگاه آزاد 
اسالمی، واحد تهران مرکزی در حال انجام است.
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اواخر دورۀ صفاریان به سبک خراسانی )شبستانی( با الهام از مسجد 
پیامبر )ص(، در فضایی مستطیل شکل با شبستان در جهت قبله 
ایجاد شده است. بعدها در دوران ایلخانیان در 752 ه. ق.، خدایخانه 
به سبک آذری در وسط مسجد بنا شد که یکی از ویژگی های این 
دوره برای استفادۀ بیشتر از هندسه در طراحی معماری است. 
همزمان در اسپانیا، با حکومت عبدالرحمن دوم اموی در قرن 
سوم هجری و سپس در زمان َحَکم دوم، پسر عبدالرحمن سوم، 
رسماً مرحلۀ جدید توسعه بنیان نهاده شد. در این مرحله معماری 
با ساختارهای باشکوه، طاق ها،گنبدها و موزاییک های طالیی که 
نمای محراب را زینت می بخشد، شکوه و جاللی ویژه در تزیین 
مساجد جامع ایجاد کرده که نمونۀ آن را می توان در طرح های 
هندسی و گیاهی محراب های مسجد قرطبه و عتیق شیراز 
مشاهده کرد. این نقوش هندسی و گیاهی مطابق با اعتقادات 
مردم هر منطقه بوده است. ساخت مسجد جامع قرطبه تقریباً دو 
و نیم قرن طول کشید. نام قدیمی آن مسجد »جامع حضرت« 
بود. در زمان عبدالرحمن، خلیفۀ اموی اندلس، این مسجد دارای 
11 ایوان بود و پس از تصرف شهر قرطبه توسط اسپانیایی ها به 
کلیسا تبدیل شد. ساختار اصلی مسجد بدون طاق در اطراف 
حیاط بود. شکل نعل اسبی قوس ها، که از همان ابتدا در معماری 
اموی ظاهر شد، در اسپانیا و شمال آفریقا رایج بود. نقشۀ مسجد 
نوعی طرح ساده شدۀ مسجد متوکل است. ستون هایی که ما را 
به سمت قبله هدایت می کند. از ویژگی های معماری این مسجد 
می توان به شبستان های عظیم، طاق نعل اسبی و کنگره دار، 
با  اسبی  نعل  محراب های  و  مقرنس کاری  گچبری،  تزیینات 

تزیینات درخشان موزاییک اشاره کرد.
طاق هایی بلند با تزیینات زیبا و بسیار مسحورکننده و ستون های 
مرمر شبستان که به 856 عدد می رسد جلوه و ابهت خاصی به آن 
بخشیده است. قسمت عمدۀ آن به تبعیت از بقایای معابد رومی 
یا دیگر بناهای ویران شدۀ رومی ساخته شده است. از ویژگی های 
خاص مسجد ورودی اصلی آن است که از میان درختان نارنج 
عبور می کند. حیاطی به نام نارنجستان در جوار مساجد با حوض 
و آب نما که در تابستان های گرم اسپانیا کاربردی است و نیز منارۀ 
مسجد به ارتفاع 20 متر و نمای آن از سنگ مرمر ساخته شده 

است. 
نقوش هندسی و گیاهی متنوعی در هر دو مسجد نقش بسته 
که در جهت بیان عقاید دینی و مذهبی است. تحقیقات زیادی 
در حوزۀ مسجد قرطبه و جامع عتیق انجام شده اما توجه زیادی 
به تطبیق و مقایسۀ نقوش و تزیینات دو بنا نشده است. بنابراین، 
تالش مقاله بر این است که نقوش هندسی و گیاهی دو مسجد، 
در مقایسه با هم، بررسی و ریشه یابی شود. مسجد قرطبه روی 
در  عتیق شیراز هم  و مسجد  بنا شده  رومی  باستانی  معبد 
الیه های زیرین به یک بنای پیشا اسالمی بازمی گردد. بنابراین، 
در این پژوهش، ابتدا هر دو مسجد در متن تاریخ مورد بررسی 

قرار می گیرند، با اینکه هر دو بنا پیشینه ای در ایران و روم باستان 
دارند اما شکل گیری مساجد زمینه گرا نبوده و با الهام از مسجد 
پیامبر ساخته شده اند. این مقاله در ادامه نقوش تزیینی موجود در 
دو مسجد را معرفی می کند و در نهایت نقوش هندسی و گیاهی 
و مکان های استفاده از آنها را به صورت تحلیلی در این دو سازه 
که با گذشت زمان دستخوش تغییرات زیادی شده اند، مقایسه 
می کند. با بررسی و تطبیق نقوش این دو مسجد می توان به 
جایگاه هنر معماری و مهارت هنرمندان در دوره های مختلف پی 
برد. این نقوش پویا و پرجنب وجوش که با مفاهیم نمادین مرتبط 
هستند، ریشه در هنرهای باستان دارند که در دوران اسالمی به 
شکل نقش مایه تداوم یافته اند. مطالعۀ تطبیقی   نقوش این مساجد 
می تواند تأثیر فرهنگ اسالمی در تزیین معماری غرب و شرق را 
آشکار سازد. در این راستا می توان تغییرات فرهنگ اسالمی را با 
انتقال از مکانی به مکانی دیگر به اثبات رساند. بنابراین، بررسی 
مقایسه ای بین معماری و نقوش، از این منظر، اهمیت ویژه دارد 
و سؤال اصلی تحقیق حاضر این است که »چه شباهت هایی بین 
نقوش در تزیینات مسجد قرطبه و مسجد عتیق شیراز وجود 

دارد؟«

پیشینۀ تحقیق
در خصوص مسجد جامع عتیق شیراز و مسجد جامع کوردوبا 
به شکل مقایسه ای با تکیه بر زمینه گرایی به جهت معماری و 
تزیینات تاکنون پژوهشی انجام نشده، از این رو این پژوهش برای 
اولین بار در این مقاله انجام می شود. بلر در مقالۀ »مغوالن اسالمی 
در هنر و معماری اسالمی« دربارۀ زمینه گرایی چنین گفته: طراح 
و معمار باید زمینۀ طراحی و متن را درک کنند و سپس باتوجه 
به شرایط موجود طراحی کنند. طراحی باید براساس یک دید 
واقع بینانه از اطالعات محیطی باشد و ساختمان باید به درستی 
و به صورت متعادل با ساختار آن تعامل داشته باشد. در معماری 
زمینه گرا، نتیجۀ کار یک مکان نیست، بلکه برای تولید نیروی 
.)Blair & Bloom, 1996( محیطی و مکمل متافیزیکی آن است

برولین درکتاب »معماری زمینه گرا« دربارۀ زمینه گرایی در هنر 
اسالمی چنین گفته: هنر اسالمی هنری درون گرا و نتیجۀ تمرکز 
و اندیشۀ عرفانی است که در فعالیت های هنری نمایان می شود. 
این هنر دارای هویتی ناب و بومی و متناسب با روح و موقعیت 
اجتماعی زمان خود است. معماری اسالمی نیز بنیادی مشابه 
دارد و ارتباط تنگاتنگی با روح و موقعیت اجتماعی زمان خود 

دارد )برولین، 1383(.
 ویلبر در کتاب »مسجد عتیق شیراز« دربارۀ این مسجد گفته: 
مسجد جامع عتیق قدیمی ترین مسجد شیراز است که به آن 
مسجد جمعه یا آدینه نیز گفته می شود. بنای اصلی مسجد در 
سال 281 ه. ق. و در زمان عمرو لیث صفاری ساخته شده که 
اولین هستۀ مذهبی در شیراز است و عالوه بر عملکرد مذهبی، 
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نقش سیاسی-اجتماعی نیز داشته و از این رو دارای شش ورودی 
در اضالع مختلف است که مهم ترین آنها ورودی ضلع شمالی 

است که در دورۀ صفویه بازسازی شده است )ویلبر، 1387(.
دربارۀ مسجد  و معماری«  هاتشتاین در کتاب »اسالم؛ هنر 
قرطبه چنین گفته: مسجد جامع قرطبه واقع در اندلس، جنوب 
اسپانیا و نام قدیم این مسجد )جامع حضرت( بود که در سال 
786 م. توسط عبدالرحمن اول ساخته شد و یکی از زیباترین و 
بزرگ ترین مساجد اندلس است که تزیینات و معماری اسالمی آن 
از کم نظیرترین نمونه های دنیاست. این مسجد در ابتدا کلیسای 
کوچکی بود اما بعد از این که مسلمانان در سال 711 م. شبه جزیرۀ 
ایبری را فتح کردند کلیسا به دو قسمت عبادتگاه مسلمانان و 
مسیحیان تقسیم شد. که در سال 784 م. امیر )عبدالرحمن( نیمۀ 
مسیحی آن را خرید و دستور داد در این قسمت مسجدی بزرگ 

ساخته شود )هاتشتاین و دیلس، 1390(.
بررسی  را  این مساجد  به شکل مجرد  تحقیقات هریک  این 
کرده اند؛ اما پژوهش حاضر برای اولین بار به شکل مقایسه ای 
به نقوش تزیینی پرداخته و معماری و تزیینات را با تکیه بر 

زمینه گرایی بررسی کرده است.

روش پژوهش
این پژوهش ابتدا شرایط و روابط زمینه ای موجود در دو مسجد 
را با روش توصیفی بررسی می کند. بر این اساس، با توجه به 
زمینه گرایی مورد نظر، شرایط اجتماعی، تاریخی، فیزیکی، آب و 
هوایی و شرایط خاص طراحی و پیاده سازی بررسی می شوند که 
بر ارتباط محیط با فضا تأکید دارند. بنابراین این مطالعه توصیفی 
و تحلیلی است. همچنین از روش کیفی مبتنی بر تجزیه و تحلیل 
محتوا استفاده شده است و با استفاده از روش کیفی، اهداف و 
فرضیات بررسی شدند تا نمادها در تزیینات و ساختار مساجد 

شیراز و قرطبه مورد بحث قرار گیرند. 

رویکرد زمینه گرا در هنر و معماری اسالمی
معنای زمینه گرایی، ساختاری بنیادی است که در آن معماری 
شکل می گیرد و محتوا و شکل در آن گنجانده می شود. معماری 
زمینه محور پدیده ای است که نمی توان آن را انتزاعی و متمایز از 
بنا تصور کرد، زمینه نه تنها پتانسیل ها، موجودیت ها، خصوصیات 
باطنی، مبانی و ریشه ها را در انحصار خود قرار می دهد بلکه بر 
محیط پیرامونی نیز تأثیر می گذارد. درواقع، در معماری زمینه گرا، 
تمام مؤلفه ها به طور کلی به هم پیوسته اند و هر مؤلفه بر کل تأثیر 
می گذارد و هرگونه تغییر در مؤلفه ها، تأثیرات حیاتی بر کل دارد. 
این رویکرد بیشتر به بازتاب افکار و زمینه مرتبط است. زمینه ای 
که آثار معماری در آن شکل می گیرد دارای هویتی است که 
اجتماعی،  اقلیمی،  جغرافیایی،  فیزیکی،  ویژگی های  شامل 
فرهنگی، اقتصادی و تاریخی است. زمینه گرایی بر لزوم توجه 

به محیط پیرامون کارهای معماری تأکید می کند و معتقد است 
تعادل بین معماری و محیط می تواند عاملی مؤثر و تقویت کننده 
برای خود اثر و همچنین زمینه باشد. زمینه گرایی الگوی بهتری 
برای ایجاد محیط است. بنابراین دانش و آگاهی بیشتر و درک 
عمیق تری از زمینه و محیط برای معماران و طراحان الزم است. 
این رویکرد تالشی برای نشان دادن قدرت محیط بصری مورد نظر 

در مقیاس بزرگتر از معماری است. )بیک زاده شهرکی، 1391(
معماری بومی ایران به جهت کالبدی و مفهومی زمینه گراست 
و مطابق با سلیقه و شیوۀ زندگی رایج مردم شکل گرفته است. 
با وفاداری به تاریخ و فرهنگ یک سرزمین، استفاده از الگوها 
و تجارب آنها و ایجاد فرم های جدید به دنبال مفاهیم است، 
زیرا معماری نتیجۀ معناست )Kerenyi, 1976(. استاد پیرنیا در 
مباحث معماری ایرانی و اسالمی به این مهم اشاره نموده است. 
همچنین تزیینات معماری عنصر جدایی ناپذیری از بناها در تمام 
دوران اسالمی و پیش از آن بوده که زمینه گرا و برخاسته از 

شرایط اقلیمی و فرهنگی بوده است.
تحوالت در فرهنگ های انسانی و تغییرات در جامعه همیشه 
بارزترین و مهم ترین تأثیرات خود را در شکل ظاهری شهرها و 
ساختمان ها نشان می دهد. بنابراین نمی توان معماری را علمی 
از مقوالت فرهنگ و  یا جدا  از ساختار زمینه محور  جداگانه 
دین دانست. زیرا این هنر واال که از طریق معماران برجسته و 
فرهیخته در طول تاریخ، دست به دست و سینه به سینه، به ما 
رسیده، زیباترین جلوه و بازتاب فرهنگ و سنت در هر دورۀ 
تاریخی بوده است. بنابراین این طراح است که عالوه بر توجه به 
کارکرد، مسائل فنی، روانشناختی و زیبایی شناسِی این موضوع، 
 .)Gültekin, 2012( باید از منظر دیگری به سایر مسائل نگاه کند
مسائلی مانند فرهنگ، سنت، دین،   عرفان و فلسفه، اصالت و 
هویت هر کشور و ارزش های واالی انسانی همه باید به نوعی مورد 

بررسی قرار گیرند. همۀ اینها اجزای زمینه گرایی هستند.

مسجد در معماری زمینه گرای اسالمی
معماری اسالمی با طبیعت پیوندی مستحکم دارد )از منظر 
زمینه گرایی( و اساس آن پیوند ناگسستنی انسان و طبیعت است. 
در طرح های کاشی،گچبری، آجرچینی و غیره حضور طبیعت 
احساس می شود و مسائلی مانند احساس تقدس، نور و روشنایی، 

وحدت و نظم مشهود است.
هنر اسالمی در وجوه زمینه گرای خود بر منظرسازی و ارتباط 
محیط با فضا تأکید دارد و هویت آن با درک پیام زمینۀ آن 
به عینیت می رساند که  را  پیامی  واقع  و در  شکل می گیرد 
زمینۀ معماری )هویت اسالمی( به آن داده است؛ در نتیجه 
ساختمان قسمت کوچکی از طبیعت اطراف خواهد بود. در وجه 
زمینه گرایی، هر ساختمان بر اساس شرایط فرهنگی، اجتماعی، 
تاریخی و فیزیکی، اقلیمی و شرایط خاص جغرافیای هدف، 
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تحت تأثیر آموزه های اسالم طراحی و اجرا می شود )قدیری، 
1385(. بنابراین، بنای اسالمی عضوی خواهد بود که با بستر 
آن و در نهایت در بستر اسالمی عنصری هماهنگ باشد. هنر 
جهان اسالم از نظر آب و هوا، فرهنگ و عالقه به سبک های 
هندسی متنوع است و ایده های هنرمندان و معماران در هر منطقه 
متفاوت است، اما در میان بناهای دوران اسالمی، مسجد از اهمیت 
بسیاری برخوردار است. زیرا ستون مذهبی جامعۀ مسلمانان و 
کانون گسترش شهرها و روستاها است. بدیهی است که مطالعه و 
تحلیل دقیق این آثار از اهمیت انکارناپذیری در شفاف سازی موارد 
ذکرشده برخوردار است. یکی از اولین قدم های دستیابی به این 

هدف، شناخت تاریخچۀ معماری و سبک این بناست. 
الگوهای هندسی وگیاهی هنر اسالمی عمدتاً الگوهای ملت های 
ایران، هند، ترک، عرب، یونان، اسپانیا و مصر است که سال ها قبل 
از ظهور اسالم هر یک از آنها در طیفی از هنرها  درخشان بوده اند. 
اما همان طورکه اسالم سرزمین های وسیع خود را از هندوستان 
تا اندلس گسترش داد، دوره ای از شکوفایی و شکوه پدیدار شد 
و آنچه به نام هنر اسالمی  در این سرزمین ها ظهور کرد، هر یک 
ویژگی های خاص خود را دارد. الگوهای هندسی و گیاهی نقش 
عمده ای در هنرهای ایرانی-اسالمی دارد و از ابداعات ایرانیان است 
که به جهان داده شده است. اگرچه بسیاری ریاضیات را علمی 
انتزاعی می دانند، اما بسیاری از تمدن ها توانسته اند از این ویژگی 
استفاده کرده و از دانش ریاضی برای شکوفایی تمدن خود استفاده 
کنند. مسلمانان توانسته اند از هندسه برای توسعۀ تمدن خود در 
زمینه های مختلف استفاده کنند. یکی از این حوزه ها معماری 
است. جایی که ترفندها، اصول و آثار در کنار هم قرار می گیرند 
و عاملی برای رشد معماری می شوند. این یک فرصت عالی برای 
به معماری است. طراحی هندسی،  بنیادگرایانه  دادن هویت 
ساختار، دکوراسیون و فضا نیروی متحدکنندۀ معماری اسالمی 
است. مطالعات انجام شده در سال های اخیر دربارۀ رابطۀ ریاضیات 
و هندسه و معماری اسالمی حاکی از آن است که هنرمندان 
مسلمان ایرانی در قرون وسطی پیشرفت های چشمگیری در 
ریاضیات و هندسه داشته اند. با حمایت این دیدگاه، که ریشه در 
هویت اسالمی دارد، الگوهای هندسی و گیاهی سطوح ساختمان را 
حکاکی کرده و درها، دیوارها، سقف ها و پنجره ها را زینت داده اند.

درست است که استفاده از هنرهای هندسی و گیاهی به عنوان 
مبنایی در ترکیب اشکال، امتیاز انحصاری هنر اسالمی نیست، 
اما مهارت ویژه و نبوغ ایرانیان به خصوص در دوران اسالمی، هنر 
هندسی و گیاهی بسیار غنی و متنوعی را در معماری و تزیینات 
رقم زده است. این سبک در تزیینات شیشه ای کلیساهای جامع 
به سبک گوتیک و همچنین نقوش مانداال )که پایه های معماری 
مقدس هند بر روی آن قرار دارد( مشهود است. اما در هنر اسالمی 
است که این »اشکال هندسی و گیاهی معنوی« گسترش یافته 
و عقالنی و کامل می شوند. از دیدگاه دانشمندان مسلمان، هنر 

اسالمی در حقیقت نقش تجلی مفاهیم ریاضی ؛ هندسی و گیاهی 
داشته است. به گفتۀ فارابی، این روش ها از طریق هنر،  شناسایی و 

.)Abdullahi & BinEmbi, 2013( عملی می شوند

مسجد عتیق شیراز
مسجد جامع عتیق کهن ترین مسجد شیراز است که مسجد جمعه 
یا آدینه نیز نامیده می شود. بعدها شاه اسحق اینجو در سال 752 
ه. ق. ساختمانی در میان مسجد بنا کرد که آن را »خدایخانه« یا 
دارالمصحف می نامند و مکان نگهداری قرآن مجید و مکان تالوت 
آن بوده است. کتیبۀ سنگی آن از نمونه های ارزندۀ هنر خطاطی 
به شمار می رود. این کتیبه به خط یحیی الجمالی الصوفی خطاط 
نامدار زمان شاه اسحق نوشته شده و حاوی جمالتی در شأن قرآن 

مجید است.
این مسجد اولین هستۀ مذهبی در شهر شیراز است که جدا از 
عملکرد مذهبی نقش اجتماعی-سیاسی نیز داشته  و به همین 
دلیل دارای شش ورودی در اضالع مختلف و مهم ترین آن ورودی 
ضلع شمالی است که در دورۀ صفویه بازسازی شده است. )ویلبر، 

1387(؛ )تصویر 1(.

مسجد جامع قرطبه
مسجد جامع قرطبه درشهرکوردوبا در اندلس )اسپانیا( است که 
ساخت بنای آن تقریباً دو قرن و نیم به طول انجامید. نام قدیم این 
مسجد »جامع حضرت« بود. در زمان عبدالرحمن، خلیفۀ اموی 
اندلس، این مسجد 11 رواق داشت که بعد از تصرف مجدد شهر 
کوردوبا توسط اسپانیایی ها به کلیسا تبدیل شد. بنای اولیه بدون 

قوس های اطراف صحن بوده است.
شکل نعل اسبی قوس ها که از آغاز در مراحل مختلف در معماری 
اموی به ظهور رسیده بود، در اسپانیا و شمال آفریقا تاحد زیادی 
گسترش پیدا کرد. نقشۀ این مسجد به نوعی ساده شدۀ نقشۀ 
مسجد متوکل است. با ورود به این مسجد خود را در میان انبوهی 
از ستون ها می یابیم که فقط مسیر جناح های ساختمانی، ما را به 
قبله هدایت می کند. از ویژگی های معماری مسجد، شبستان های 
گچ بری،  تزیینات  کنگره دار،  و  اسبی  نعل  قوس های  عریض، 
مقرنس کاری و طاق و محراب های نعل اسبی است )هاتشتاین و 

دیلس،1390(؛ )تصویر 2(.
بنابراین نقوش هندسی و گیاهی متنوعی که در هر دو مسجد 

نقش بسته درجهت بیان عقاید دینی و مذهبی است.

تجزیه و تحلیل نقوش هندسی در مساجد
دایره   

دایره یکی از مرموزترین نمادهای بشری و بازتاب جهان است. این 
شکل هندسی از اساسی ترین نقوش مورد استفاده در آثار ایران 
باستان است. برای دایره و مربع تفسیر و تعبیرهای مختلفی گفته 
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شده اما آنچه مسلم است این اشکال به جهت کمال و ایستایی  
در معماری و سایر هنرها کاربرد دارند. گاه تعبیر و تفسیرهای 
شاعرانه و غیراستداللی در این باب آمده که جایگاه موجهی 
ندارند. گاه این شکل به نماد آسمان، نماد جهان در رابطه با زمین 
و نیز جایی به الوهیت می پیوندد. در سنت اسالمی، شکل دایره به 
عنوان کامل ترین شکل در نظر گرفته شده است. دایره متمرکز، 
بدون پایان و اولین نشانۀ مطلقیت تابناک و کامل است. این 
نقش شکل اصلی در نقوش هندسی دورۀ اسالمی است. تزیینات 
داخلی گنبد مساجد اغلب با نقش خورشید و ستاره هاست، نقش 
خورشید و ستاره و ارتباط با آسمان به نقوش و باورهای پیش 
از اسالم بازمی گردد که در دوران بعدی به عنوان نقش مایه های 
تزیینی ادامه یافته و در نمادشناسی دوران اسالمی نیز به آسمان 
و نور الهی اشاره دارد.کاربرد دایره در قالب خورشید یا شمسه را 
می توان در بخشی از سقف مسجد جامع عتیق شیراز و مسجد 

قرطبه مشاهده کرد. 

تمام  نمادسازی  در  و  بوده  هندسی  شکل  کامل ترین  دایره 
دوره های تاریخی نقش بسزایی داشته است. در هنرهای تجسمی 
هند و خاور دور، می توان حضور دایره را مشاهده کرد. دایره عالوه 
بر مفهوم کمال، نمادی از آفرینش جهان و همچنین مفهوم 
زمان است که به صورت مجموعه ای از لحظات متوالی تکرار 
می شود. دایره نمادی از حرکت مداوم دایره ای آسمان و همچنین 
با الوهیت همراه است. در مرکز دایره، همۀ شعاع ها در یک نقطه 

همزمان می شوند و در نقطۀ مرکزی به هم می پیوندند. 
در هنر اسالمی، نقش شمسه یا خورشید به طور کلی با خطاطی 
و دیگر نقوش حیوانی مانند ماهی یا پرندگان ترکیب شده که 
پیش از اسالم نماد نور ایزدی و خدای خورشید -میترا یا مهر- 
بوده و در نقوش اسالمی نیز خدا به نور آسمان ها و زمین اشاره 

دارد.
یکی از زیباترین کاربردهای تزیینات هندسی مبتنی بر دایره در 
هنر را می توان در سقف مسجد قرطبه مشاهده کرد. در این فضا 
استفاده از نماد شمسه )نمایشی از خورشید( طرح زینتی غالب 
در مسجد قرطبه و همچنین مسجد عتیق شیراز است. شمسه در 
ادبیات فارسی سرچشمۀ درخشندگی و تجسم کمال و زیبایی 
و جایگاه بلند خورشید، چهارمین صورت فلکی است. این نقش 
همان طور که از نامش پیداست، مفهوم نور را تداعی می کند، 
همان طور که قرآن کریم خدا را به عنوان نور می نامد. بنابراین، 
در حقیقت، معنای متناظر این آیه است که »اهلل نور السموات و 
االرض« و به خالق اشاره دارد. نور در همۀ ادیان و در ملت های 
بدوی به نوعی از باور به وجود خداوند ظهور کرده است. بنابراین 
نماد شمسه در هر دو مسجد نماد نور خدایی و برگرفته از نقش و 

مفهوم باستانی خورشیدخداست )تصویر 3(.
چلیپا   

اقوام  از نقوش بسیار کهن در میان  یا چلیپا  صلیب شکسته 
مختلف جهان است که به چهار جهت اصلی، چهار فصل و عناصر 
اربعۀ باد، خاک، آب و آتش تعبیر شده است. در آیین میترا به 
ارابۀ چهار اسب مهر تشبیه شده و در دیگر فرهنگ ها معانی 
مختلفی دارد. در چین و هند بنام اسواستیکا نماد صلح و خیر 
و دوستی است. چلیپا نماد عمل، ظهور، مدار و بازآفرینی دائمی 
است. بیشتر نماد خورشید است و مفاهیمی مانند روشنایی، 
باروری و خوشبختی را بیان می کند. در دوران باستان، چهار 
فصل، که نشان دهندۀ مراحل زندگی گیاه است، نشان دهندۀ 
مراحل عبور خورشید از چهار اعتدال و بازگشت به مکان اصلی 
خود، چهار مرحلۀ ماه، ماه گرفتگی، ماه کامل و ماه تاریک یا 
پنهان نیز با چلیپا بیان می شد. این مفاهیم غالباً به صورت یک 
ساختار مصلوب به تصویر کشیده می شد که بعداً به چهار بازو یا 
هشت بازو و به مهرانی یا اسواستیکا تبدیل شد. چلیپای کاماًل 
شکسته در دورۀ اسالمی، نماد وحدت و تجسم چهار جهت اصلی 
و فرشتگان چهار فصل، نماد باروری و تولد دوباره است. در ادبیات 
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تصویر 2. نمای مسجد قرطبۀ کوردوبا. مأخذ: غنی زاده و پورکالنتری، 1394.

تصویر 3. راست: شمسۀ اصلی نمای داخلی گنبد مسجد عتیق شیراز، چپ: شمسۀ اصلی مسجد جامع قرطبه. مأخذ: غنی زاده و پورکالنتری، 1394.

عرفانی، چلیپا پیش درآمد دنیای طبیعت و صفات جالل است. 
نقوش مبتنی بر مضامین هندسی چلیپا، اسواستیکا و چهارگوش 
در اشکال مختلف تزیینی در معماری دورۀ اسالمی نگاشته 
می شوند که در مساجد عتیق شیراز و قرطبه نیز یافت می شود. 
از نظر افالطون، مربع نشان دهندۀ هماهنگی است که باالترین 
فضیلت است، دانش کاملی که می توان از طریق آن به حقیقت 
کامل دست یافت. مربع نماد مکان است، همان طور که دایره 
و مارپیچ نماد زمان است. مربع نشان دهندۀ چهار جهت اصلی 
شمال، جنوب، غرب و شرق است و به همین ترتیب نمایانگر 

چهارگونگی های زیر:
- چهار عنصر: آب، خاک، باد، آتش؛

- چهارمرحله از زندگی انسان: کودکی ، جوانی،  میانسالی، پیری؛
- چهار مرحله از تکامل انسان: جنین ، زندگی ، مرگ، معاد؛

- چهار فصل: بهار، تابستان، پاییز، زمستان؛
- چهار مزاج: سرد، گرم، خشک، مرطوب )معماریان، 1387(.

مربع نمادی از جهان کوچک است در حالی که دایره نشان دهندۀ 
جهان بزرگ است. در اسالم از دو نقش هندسی مدور و مربع 
به نمادین ترین شکل استفاده شده است. کعبه، که قبلۀ همه 
مسلمانان جهان است، مکعبی سیاه است که مسلمانان در طول 
مراسم عبادت، هفت بار در اطراف آن طواف می کنند و این 

طواف بدون وقفه ادامه می یابد. در این فضا مکعبی که با تکرار 
مربع ساخته شده است، در مرکز زیارت حاجیان سفیدپوش 
قرار می گیرد که باید طواف کنند. همچنین شبستان مسجد، از 
یک سالن بزرگ چهار اتاقه تشکیل شده است که باالترین آن 
گنبدی است که نماد جهان و عظمت خداوند را نشان می دهد. 
اهورامزدا  از  ایرانی، مربع ها و مکعب ها نمادی  افسانه های  در 
هستند )خزاعی،  1381(. البته این تعابیر گفته شده اما در عمل 
دایره و مربع بیشتر به جهت ایستایی و اشکال کامل در معماری 
استفاده شده اند و تعابیر مختلف در هنرهای تصویری تاجایی قابل 

اعتناست که با استدالل همراه باشد )تصویر 4(.
مارپیچ   

نقش مارپیچ از مار اقتباس شده که مار در فارسی باستان به 
معنای سالمتی بوده و در آیین میترای ایرانی و غربی جایگاه 
ویژه ای دارد. این نقش مظهر هوا، آب ها، تندر چرخان و آذرخش، 
گرداب، قوۀ آفرینندۀ بزرگ و فیض نیز هست. از آنجا که جمع و 
گشوده مي شود، مي تواند مظهر افزایش و کاهش خورشید و ماه 
باشد و به معناي استمرار نیز هست. مارپیچ دوگانه مظهر افزایش 
و کاهش نیروهاي شمسي یا قمري است. در مسجد قرطبه و 
مسجد عتیق نیز با این نقش روبرو هستیم که از نقش های بسیار 
پر تکرار در تزیینات دوران اسالمی است، نقش مارپیچ ریشه 
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تصویر 4. باال: نقوش چلیپا در مسجد جامع عتیق. مأخذ: اسالمی و شاه امیری، 
1397؛ پایین: مسجد جامع قرطبه. مأخذ: غنی زاده و پورکالنتری، 1394.

نمادین با اشکال متنوع و متفاوتی )برگرفته از طبیعت( چون شاخ 
قوچ، مار، پرنده، گیاه و آب دارد. این نقش مفهومی مقدس دارد و 

نماد حیات و سالمتی است )تصویر 5(.
موج مداخله   

نقش هندسی موج یکی از نقوشی است که در هنر اسالمی بسیار 
مورد استفاده قرار گرفته. موج مداخله در هنر اسالمی نماد هفت 
آسمان، آب و نمایش تقدس آب است که در آثار سنگی جیرفت 
و اشیاء و ظروف سفالین دوران نوسنگی دیده می شود. نقوش 
استفاده شده در مسجد جامع قرطبه برگرفته از معبد الهه در 
چتل هویوک ترکیه است که در  شمار بستر تاریخی زمینه گرایی 
قرار می گیرد و در مسجد جامع عتیق به اعتقاد ایرانیان به آسمان 
هفت گانه اشاره دارد که در بستر فرهنگی زمینه گرایی قرار گرفته 

است )تصویر 6(.
ستاره   

نقش ستاره، ماه و خورشید یعنی عناصر آسمانی در تزیینات هنر 
اسالمی-ایرانی به دوران قبل و به تقدس آسمان و عناصر مقدس 
آن بازگشته و به میترائیسم اشاره دارد که در نقوش اسالمی 
به خصوص در مقرنس کاری محراب ها به وضوح دیده می شود. 
مقرنس با نقش خورشید و شعاع های نور و ستارگان، اشاره به 
گنبد آسمان دارد . ستاره نماد الوهیت، تعالی، ابدیت، جاودانگی و 
امید است. همچنین به عنوان نشانۀ بانوان پادشاه آسمان شناخته 
می شود که تاجی از ستاره دارند. دراین باره می توان به آناهیتا 
اشاره کرد که تاجی از ستاره های درخشان بر سر و طوقی زرین 
دور گردن و گوشواره های چهارگوشه در گوش دارد )دوستخواه، 
1361( که این گوشواره های چهارگوشه احتماالً به شکل ستارۀ 
چهارپر است. در بین النهرین از نشان ستاره به عنوان عبودیت 
به صلیب تبدیل شد،  استفاده می شد. ستارۀ چهارپر که بعداً 
نمادی از الوهیت، تعالی، ابدیت، خورشید، عشق و عدالت بود 
و نیز رأس های فوقانی ستاره بیانگر نور و معنویت است. طبق 
یافته های این مطالعه، بیشتر نقوش ستاره ای مورداستفاده در 
مسجد عتیق به شکل ستاره های هشت پر کار شده که از نقوش 
موجود در کتیبه های قرن پنجم و ششم ه. ق. است و بعداً در 
هنر اسالمی به عنوان گل رز شناخته می شود. ستارۀ هشت پر به 
نوعی به یک نقش دایره ای و بعداً به صلیب و ستاره تبدیل شده 
است. به عبارت دیگر، نماد خورشید در دوره های زمانی مختلف و 
در هنر به روش های مختلفی ایجاد شده است که هر یک از آنها 

.)Mahina & Selcuk, 2018( معانی مختلفی دارند
از  می شود  دیده  هم  میترایی  نقوش  در  که  ستارۀ هشت پر 
چرخش دو مربع و یا خورشید با هشت شعاع شکل گرفته که 
در سراسر اروپا، آسیا و آفریقا دیده می شود که گاه به هشت 
درب بهشت در   اسالم تعبیر شده است. عرفان هشتم بهشت، در 
توبه و »همیشه باز« قلمداد می شود. اما نقوش ستاره ای در مسجد 
قرطبه یک ستارۀ پنج پر است. ستارۀ پنچ پر در نقوش اسالمی به 

در ایران باستان و آیین مهر دارد، کنایه از مار است که در جام 
دوستکامی شیرۀ حیات-زندگی می ریزد. در بسیاری از ورودی 
و سردرهای بناهای دوران اسالمی مانند مساجد و ... دو ستون 
مارپیچ در طرفین قوس سردر وجود دارد که به جام یا گلدان 
منتهی می شود. مارپیچ ها به مرور زمان در قالب های گیاهی و 
طبیعی ظاهر شده اند، چنانکه مارپیچ تبدیل به شکل گیاهی 
و منتهی به گلدان می شود؛ مانند ورودی مسجد امام اصفهان. 
نمونه های بسیاری از این مارپیچ ها  را در طرفین  قوس ها، سردر 

مساجد و دیگر بناها به وفور مشاهده می کنیم.
نقش مارپیچ به دلیل منشأ چندگانه اش یکی از مهم ترین این 
نقوش محسوب می شود. استفاده از این نقش در بسیاری از 
فرهنگ های کهن رواج داشته و از دوران پارینه سنگی به این سو 
به صورت مکرر در آثار هنری به کار رفته است. این نقش ارتباط 
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تصویر 5. راست: طرح مارپیچ در ساختار مسجد عتیق شیراز. مأخذ: اسالمی و شاه امیری، 1397؛ چپ: مسجد جامع قرطبه. مأخذ: غنی زاده و پورکالنتری، 1394.

تصویر 6. راست: نقوش موج مداخله در مسجد عتیق شیراز. مأخذ: اسالمی و شاه امیری، 1397؛ چپ: نقوش موج مداخله در مسجد جامع قرطبه.
مأخذ: غنی زاده و پورکالنتری، 1394.
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شمسۀ محمدی معروف شده است. عدد پنج را به حواس پنج گانه 
مرتبط دانسته اند؛ این تعداد در روندهای کلی نجومی نیز نقش 
دارد )Abdullahi Hanif & Maleki, 2016(. انواع ستارگان یا 
نقوش گل های ستاره ای شکل پنچ پر،   شش پر ، هفت پر و هشت پر  
بیشتر در نقوش ایرانی-اسالمی دیده می شوند که با تعابیر مختلف 
از گذشته تا کنون بوده اند چنان که ستارۀ پنچ پر همان ستارۀ داود 
بوده و به پیش از مسیحت بازمی گردد اما تداوم آن در تمام دوران 

اسالمی مشهود است )تصویر 7(.
طبل   

نقش منسوب به طبل )طبل خفته و راسته و طبل در طبل و 
نیز طبل گردان( از جمله آرایه هایی است که در تزیین معماری 
اسالمی به کار رفته. این نقش گاه به معاد،  نفخ صور و قیامت 
اشاره دارد. در میان نقوش کشف شده در محوطۀ باستانی شوش 

متعلق به تمدن ایالم، این چیدمان خاموش و منظم است. این 
نقش در بناهای اسالمی مشهود است، و در مسجد عتیق شیراز 
مرتبط با عناصر طبیعی پیرامون )بستر طبیعی( شکل گرفته 
ولی در مسجد کوردوبا مرتبط با ویژگی های انسان مبنا )بستر 
فرهنگی( نمود یافته است. نمونه ای که در دو مسجد قرطبه و 
عتیق مثال زدنی است )احمدی، 1377(؛ )تصویر 8(. در جدول 1 

جمع بندِی تحلیل مقایسه ای نقوش دو مسجد آمده است.

نتیجه گیری
برخی از  نقوشی که در تزیینات هنر دوران اسالمی به وفور 
شکسته  چلیپا-صلیب  خورشید،  یا  شمسه  می شوند،  دیده 
نماد  و همچنین  است  نماد خورشید  نوعی  به  آن  هم  که 
در  و  جهان  ملل  و  اقوام  اکثر  هنر  در  که  آرامش  و  صلح 

تصویر 7. راست: نقش ستاره در مسجد عتیق شیراز. مأخذ: اسالمی و شاه امیری، 1397؛ چپ: نقش ستاره در مسجد جامع قرطبه. مأخذ: غنی زاده و پورکالنتری، 1394.

تصویر 8. راست: نقش طبل در مسجد جامع قرطبه. مأخذ: غنی زاده و پورکالنتری، 1394؛ چپ: نقش طبل در مسجد عتیق شیراز. مأخذ: اسالمی و شاه امیری، 1397.
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جدول 1. مقایسۀ نقوش هندسی و گیاهی مسجد عتیق شیراز و مسجد قرطبه کوردوبا با رویکرد زمینه گرایی. مأخذ: نگارندگان.

 بین ایمقایسه تحلیل
 اساس بر مساجد نقوش

 رویکرد چهار
 گراییزمینه) گراییزمینه

 تاریخی، کالبدی،
(اقلیمی فرهنگی،  

قرطبه مسجد تزیینی نقوش عتیق مسجد تزیینی نقوش  نقش نمادشناسی   انواع 
 نقش

 ردیف

قش در هر دو مسجد این ن
بر اساس رویکرد 

گرایی فرهنگی )بستر زمینه
توجه به عناصر طبیعی( با 

.پیرامون شکل گرفته است  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نقش از  ملهم شمسه اسالمی هنر در
 نور و خورشید. است خورشید مدور

 شده نمودار شمسه قالب در خدایی
.است  

/دایره  
 شمسه

1 

    
 به اشاره ایگونه به که مارپیچ نقش
 در قدیمی بسیار نقوش از دارد مار
 کرات به که  است، غرب و شرق هنر
 به و شده تکرار ایرانی تزیینات در

 باستان ایران کهن باورهای
 در نقش این همچنین و گرددبازمی
 اعتقادات به مربوط هم قرطبه مسجد

 و مسیحیت در که است کهن
 بوده مرسوم آن از پیش هایآیین
 باورهای و یونانی اساطیر به بنا است،

 نشانۀ و عالمت مار باستان ایرانیان
.است سالمتی  

 2 مارپیچ

نقش موج مداخله در مسجد 
عتیق بر اساس رویکرد 

گرایی فرهنگی با زمینه
مبنا )بستر های انسانویژگی

فرهنگی اجتماعی( شکل 
گرفته ولی در مسجد قرطبه 

بر اساس رویکرد 
گرایی تاریخی )در زمینه

بستر تاریخی( شکل گرفته 
 است.

 

اسالمی هنر در مداخله موج    
.است هفتگانه هایآسمان نماد  

 موج
 مداخله

3 
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 بین ایمقایسه تحلیل
 اساس بر مساجد نقوش

 رویکرد چهار
 گراییزمینه) گراییزمینه

 تاریخی، کالبدی،
اقلیمی فرهنگی، ) 

قرطبه مسجد تزیینی نقوش عتیق مسجد تزیینی نقوش  نقش نمادشناسی   انواع 
 نقش

 ردیف

قش در هر دو مسجد این ن
بر اساس رویکرد 

گرایی فرهنگی )بستر زمینه
توجه به عناصر طبیعی( با 

.پیرامون شکل گرفته است  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نقش از  ملهم شمسه اسالمی هنر در
 و خورشید که.است خورشید مدور

 نمودار شمسه قالب در خدایی نور
.است شده  

 دایره
 شمسه/

1 

    
 به اشاره ایگونه به که مارپیچ نقش
 در قدیمی بسیار نقوش از دارد مار
 کرات به که  است، غرب و شرق هنر
 به و شده تکرار ایرانی تزیینات در

 باستان ایران کهن باورهای
 در نقش این همچنین و گرددبازمی
 اعتقادات به مربوط هم قرطبه مسجد

 و مسیحیت در که است کهن
 بوده مرسوم آن از پیش آیینهای

 باورهای و یونانی اساطیر به بنا است،
 نشانۀ و عالمت مار باستان ایرانیان

.است سالمتی  

 2 مارپیچ

نقش موج مداخله در مسجد 
بر اساس رویکرد  عتیق
با  گرایی فرهنگیزمینه

مبنا )بستر های انسانویژگی
شکل  فرهنگی اجتماعی(

 گرفته ولی در مسجد قرطبه
بر اساس رویکرد 

 گرایی تاریخی )درزمینه
ه شکل گرفت بستر تاریخی(

 .است
 

اسالمی هنر در مداخله موج    
.است هفتگانه هایآسمان نماد  

 موج
 مداخله

3 

ادامۀ جدول 1.

باورها و ادیان مختلف جایگاه ویژه ای دارد. بنابراین نقوش و 
نمادهایی که  ریشه های دیرینه در باورهای مردم دارند در 
طی زمان به شکل نقش مایه )موتیف( تکرار می شوند؛ شمسه 
همواره نماد خورشید و نور ایزدی بوده و در هنر اسالمی نیز 
نور الهی را نشان می دهد. در پاسخ به سؤال اصلی تحقیق: 
»نقوش استفاده شده در بخش های مختلف مسجد قرطبه 
و جامع عتیق چه شباهت هایی با هم دارند؟« بنابر یافته ها، 
نمونه هایی از نقوش هندسی و گیاهی را می توان در این دو 
مسجد نشان داد. نقوش هندسی و گیاهی نمادین، نمایندۀ 
نماد  و  هندسی  کامل ترین شکل  دایره  عناصر طبیعی اند. 
جهان، ایستایی، گنبد،  آسمان،  هستی و نمادی آسمانی 
آسمانی،  روشنی  و  نشان خورشید  است، شمسه  ایزدی  و 
چلیپا نماد چرخش فصول و زایش دایمی، همچنین نشانه 
است.  حیات  و  سالمتی  باروری  نماد  مارپیچ  و  خورشید 
نقوش در دورۀ اسالمی، زینت بخش فضاهای معماری  این 
هستند. نقوش هندسی و گیاهی نمایندۀ عناصر طبیعی اند 
پیوند می دهند.  به طبیعت  را  انسان  زندگی  و  که هستی 
طبیعی  عناصر  تقدیس  و  ستایش  که  همان گونه  بنابراین 
موردتوجه قرار می گرفت، نشانه های هندسی و گیاهی نیز 
که به شکل نمادین تداعی کنندۀ همان عناصر مقدس بود، 
نیز  زمینه گرا  رویکرد  شد.  جلوه گر  اسالم  جهان  هنر  در 
دو مسجد  معلوم شد که هر  و  مطالعه  این دو مسجد  در 
زمینۀ  در  اما  از مسجد النبی  الهام یافته  معماری  به جهت 

تزیینات زمینه گرا هستند. تزیینات وابسته به معماری مساجد 
باورهاست.  و  ویژه دین  به  و  فرهنگی  زمینه های  با  هماهنگ 
نقوش تزیینی که در قالب هندسی و گیاهی به نمایش درآمده 
از ساده سازی عناصر طبیعت الهام یافته که در سراسر جهان 
اسالم تبلور یافته اند. نقوش تزیینی در مساجد شیراز و قرطبه 
بهره گرفته اند،  گیاهی   و  نمادین هندسی  عناصر  این  از  نیز 
که   ... و  مارپیچ  مربع،  مثلث،  دایره،  از جمله شمسه، چلیپا، 
ایرانی- هنر  در  ریشه  و  عناصر طبیعت هستند  از  نمادهایی 

ساسانی  و بیزانس داشته و در هنر دوران اسالمی به صورت 
نقش مایه تکرار و تداوم یافته اند.

 در جمع بندی نهایی می توان این گونه بیان کرد که در دوران 
مجموعه  ظهور  زمینه های  از  یکی  ایرانی  معماری  اسالمی، 
است  منحصربه فرد  و  متنوع  زیبا،   گیاهی  و  هندسی  نقوش 
در  به کاررفته  نقوش  و  شده  جلوه گر  شیراز  مسجد  در  که 
بی نظیر  و  عالی  نمونه های  از  قرطبه  تزیینی  موزاییک های 
تزیینات اسالمی-بیزانسی به ویژه در محراب های سه گانه است 
با رنگ طالیی در  و کتیبه های کوفی موزاییک در محراب ها 

زمینۀ الجوردی از شاهکارهای خطاطی محسوب می شود. 
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