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فصلنامة علمي نگره

چكيده
معماري از قديمي ترين هنرهاي ايراني محسوب مي شود و جايگاه ويژه اي در تاريخ و مطالعات هنر دارد. آثار 
معماري باستاني ايران و ابنيه سنتي و اسالمي بخش عمده اي از گنجينه  ي ارزشمند فرهنگ و هنر جهان را 
دربرمي گيرد. اماکن معماري همواره از جمله نقوش چشم نواز در طراحي پول ايراني بوده و نقش هويت محور 
در تعريف اســکناس هاي ايراني را داشته اســت. اصلي ترين هدف مقاله تدقيق و تحقيق برروي نگاره هاي 
معماري عرضه شده از طريق اسکناس هاي ايراني است. مقاله به دنبال يافتن پاسخ سؤاالت ذيل است:۱- بيان 
تصويري چگونه مي تواند در طراحي اسکناس يک کشور براي نمايش مفاهيم و معيارهاي ارزشي نقش داشته 
باشد؟۲-نگاره هاي معمارانه در تعريف اسکناس يک کشور چگونه مي تواند در تبادالت فرهنگي موثر باشد؟ 
روش تحقيق اتخاذ شده در اين پژوهش روش تحقيق تحليل محتواست. ابزار گردآوري اطالعات در اين مقاله 
کتابخانه اي است. تصاوير، مستندات و اطالعات مرتبط با نوشتار از طريق کتب، مقاالت و سايت هاي اينترنتي و 
آرشيوهاي مربوطه جمع آوري شده اند. جامعه آماري شامل اسکناس هاي چاپ شده بعد از انقالب درکشور 
ايران و روش نمونه گيري غيرتصادفي و به شکل نمونه گيري هدفمند بوده که با مطالعه روي تک تک نمونه ها 
به توصيف، تشريح و تحليل آنها پرداخته شده است. نتايج حاصل از تحقيق گوياي ارتباط عميق اعتقادات 
ديني و سياستگذاري کالن حکومت در انتخاب تصاوير معماري هاي باستاني،سنتي و معاصر ايران در ترکيب 
بندي ساختمان اسکناس ايراني است. بيشترين نگاره هاي مورد استفاده، مربوط به آرايه هاي معماري اسالمي 
و تصوير معماري حرم رضوي است. مهم ترين نتيجه اين مقاله نمايش تفکر متعالي ايرانيان در قالب خلق آثار 
فاخر معماري، کاربرد اجزا نمادين معماري ايراني و تأکيد بر آرايه ها و موتيف هاي معمارانه در تنظيم و طراحي 
اسکناس هاي دوره انقالب اسالمي ايران بوده و باستفاده از نگاره هاي مورد استفاده در اسکناس ها بر تعميم و 

گسترش همان انديشة عالي در جهان تالش مي کند.
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مقدمه
پول واسطه مبادله، واحد ارزش و ذخيره ارزش است. در 
طول اعصار اسکناس از ابزارهاي مهم مبادالتي بوده و 
نقش مهمي در انتقال ارزش فرهنگي و اقتصادي ايفا مي 
کنند. تصاوير روي اسکناس ها، اسناد و مدارک ارزشمندي 
براي شناخت ملت ها از طريق مطالعات تاريخي سياسي 
اجتماعي هستند، چراکه تصوير همواره سريع ترين راه 
دنيايي  مي تواند  و  بوده  انسان ها  بين  ارتباط  برقراري 
از اطالعات و مفاهيم را فارغ از زبان منتقل کند. در اين 
ميان هنر بيان تصويري و نماد و نشانه شناسي جايگاه 
ويژه اي در طراحي ساختمان اسکناس هر کشوري پيدا 
مي کند. معماري اسالمي ايران نقش بسيار ارزنده اي در 
تعريف هويت فرهنگي ايراني در جهان دارد. جلوه گري 
آثار معماري در تصويرسازي اسکناس ها و جايگاه هنر 
و  اصلي  مباحث  از  تجسمي  هنرهاي  بين  در  معماري 

ضروري پرداخت به موضوع پژوهش حاضر است. 
سالهاي  بين  ايران  اسالمي  جمهوري  اسکناس هاي 
۱۳۵۸ تا ۱۳۹۸ با توجه به تفاوت دوره هاي چاپ، تنوع 
معمارانه  نگاره هاي  ولي  داشته  توجهي  قابل  ساختاري 
اين  تصويري  بندي  ترکيب  در  تداومي  عناصر  ازجمله 
پژوهش  اين  محدوديت هاي  از  يکي  هستند.  اسکناس ها 
است   ۱۳۶۸ تا   ۱۳۵۸ اسکناس هاي  چاپ  تجديد  عدم 
مستندات  از  مطالعه  مديريت  و  جبران  براي  بنابراين 
تصويري آرشيوي استفاده شد. مطالعات پيشين مربوط 
و  پژوهشي  علمي  مقاالت  قالب  در  تحقيق  موضوع  به 
از مناظر مختلفي همچون سياست  نوشتارهاي عمومي 
و صنعت چاپ حائز اهميت بوده و چند تارنماي ايراني 
تصويري  معرفي  به  گذرا  و  محدود  بسيار  به صورت 

اسکناس ها مبادرت ورزيده اند.
دو هدف در اين پژوهش مدنظر قرارگرفته است:

اسکناس هاي  در  معمارانه  نگاره هاي  روي  ۱-تدقيق 
ايراني چاپ شده بعد از انقالب

چاپ  جهت  معماري  ازآثار  استفاده  داليل  ۲-تبيين 
اسکناس ها

در راستاي اهداف مطرح شده، مقاله در پي يافتن پاسخ 
سؤاالت ذيل است:

۱- بيان تصويري چگونه مي تواند در طراحي اسکناس 
يک کشور براي نمايش مفاهيم و معيارهاي ارزشي نقش 

داشته باشد؟
کشور  يک  اسکناس  تعريف  در  معمارانه  ۲-نگاره هاي 

چگونه مي تواند در تبادالت فرهنگي مؤثر باشد؟
تأکيد  با  اسکناس  روزمره  کاربرد  مي رسد  نظر  به 
به  کاربران  توجه  عدم  به  منجر  آن،  ريالي  ارزش  بر 
تصاوير اسکناس ها شده و اين امر باعث عدم توجه به 
نگاره ها و مضامين محتوايي  در گزينش  تفکر طراحان 
مستند  پژوهشي  مطالعات  کمبود  است.  شده  آنها 

تصميم گيري  بر  موثر  عوامل  با  رابطه  در  مدون  و 
طراحي  جهت  تصاوير  انتخاب  با  رابطه  در  هنرمندان 
اسکناس ها در دوران معاصر، چه از منظر هنري و چه 
از منظر سياستگذاري هاي کالن بانکي در خصوص چاپ 
اسکناس، از  ضرورت  و اهميت تحقيق  اصلي پرداختن 

به موضوع پژوهش حاضر است. 
چاپ  اسکناس هاي  معرفي  از  بعد  پژوهش  اين  در 
محتوا  تحليل  استراتژي  با  انقالب،  از  بعد  ايراني  شده 
به بازخواني نگاره هاي رو و پشت اسکناس ها پرداخته 
شد. سپس نمونه هاي منقش به نمادهاي معمارانه انتخاب 
حجم  تصوير  دسته هاي  در  نقوش  اين  نمود  و  شده 
معماري، تصوير اجزاي معماري و تصوير موتيف هاي 
آماري  تحليل هاي  گرفته،  قرار  بررسي  مورد  معمارانه 
نهايي  نتيجه  و  پذيرفت  انجام  گروه  هر  در  محتوايي  و 
از طريق يافته هاي به دست آمده، ازتحليل ها در قياس با 

فرضيات اوليه تبيين شد.

 روش تحقيق
روش  پژوهش،  اين  در  شده  اتخاذ  تحقيق  روش 
اسنادي  روش هاي  از  محتوا  تحليل  محتواست.  تحليل 
تعميم پذير  و  کمي  عيني،  نظام مند،  بررسي  به  که  است 
محتوا،  تحليل  اساس  مي پردازد.  ارتباطي  پيام هاي 
از تحليل  پيام هاي يک سند است. زماني که  مقوله بندي 
تحليل  برده مي شود،  نام  تحقيق  روش  عنوان  به  محتوا 
از  امروزه  حال  اين  با  است،  نظر  مورد  کّمي  محتواي 
تحليل محتواي کيفي نيز در روش هاي پژوهش اسنادي 
استفاده مي شود و به گونه اي تحليل محتواي مضموني 
است. در تحليل محتواي کيفي با کدگذاري باز، محوري 
و زمينه اي، مقوالت محتوايي موجود در پيام هاي بصري 
شناسايي و استخراج مي شود. اين پژوهش با استفاده از 
روش تحقيق تحليل محتوا به بررسي نگاره هاي معمارانه 
در  انقالب  از  بعد  شده  چاپ  اسکناس هاي  پشت  و  رو 

ايران انجام گرفته است.
کتابخانه اي  مقاله  اين  در  اطالعات  گردآوري  شيوة 
است. تصاوير، مستندات و اطالعات مرتبط با نوشتار از 
طريق کتب، مقاالت و سايت هاي اينترنتي و آرشيوهاي 
مربوطه جمع آوري شده اند. جامعه آماري شامل تمام 
اسکناس هاي توليد شده در نظام بانکداري ايران بعد از 
انقالب اسالمي، در بازه زماني سال هاي ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۹ 
صورت  به  نمونه گيري  روش  است.  شمسي  هجري 
تعريف  هدفمند  نمونه گيري  شکل  به  و  غيرتصادفي 
شده است. در اين مقاله از مجموع اسکناس هاي چاپ شده 
که محتوي  اسکناس  تاکنون،تعداد ۲۴  انقالب  از  بعد  از 
نگاره هاي معماري بوده اند، مورد بررسي قرار گرفته اند. 
اسکناس هاي  از  مورد  پنج  که  است  توضيح  به  الزم 
سورشارژ۳ شده دوره پهلوي که در سال هاي ۱۳۵۸ و 
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۱۳۵۹ توليد شده اند، به جهت تفاوت هاي ملموس محتوايي 
حدف  پژوهش  اين  چرخه  از  پيشين  دوره  به  تعلق  و 
از توصيف و تشريح متن تصويري  گرديده است. بعد 
سپس  پرداخته شده ،  نمونه ها  گروه بندي  به  نمونه ها، 
تجزيه تحليل يافته ها با تدوين معيارهاي تفکيکي نگاره ها 
معماري،رده  (عنوان  معماري  حجم  تصوير  بر  مبتني 
عملکرد معماري، سبک طراحي معماري، موضع، دوره 
اجزاي  بين المللي)، تصوير  و  ملي  ساخت، شاخص هاي 
معمارانه،  عملکرد  يافته،  نمود  جزء  (عنوان  معماري 
تصوير  و  تبار شناسي)  نماد شناسي،  واژه شناسي، 
موتيف هاي معمارانه (عنوان موتيف، موضع موتيف در 
معماري، دوره مربوطه، ميزان تعميم پذيري و فراواني ) 

انجام گرفته است.

پيشينه تحقيق
مطالب فراوان، متنوع و جالب توجهي در خصوص 
پول و تاريخچه پيدايش آن در ايران و جهان به  صورت 
سايت هاي  اطالعات  و  مقاله  کتاب،  قالب  در  مستنداتي 

اينترنتي موجود است. 
 نجف زاده نيز نتيجة طرح پژوهشي خود را با عنوان 
ايراني»که  «بررسي و مفهوم هژموني در اسکناس      هاي 
در دانشکده علوم اداري و اقتصادي دانشگاه فردوسي 
پژوهشي  علمي  مقاله اي  قالب  در  پذيرفته،  انجام  مشهد 
در  فرهنگي»  ابزارهاي  در  هويتي  «منازعه  عنوان  با 
شماره دوم سال نهم پژوهشنامه علوم سياسي گزارش 
مي نمايد(۱۳۹۳). از مقاالت مهم مرتبط با پيشينه تحقيق 
مي توان به مقالة محمدي و چارئي پرداخت. اين مقاله به 
بررسي ويژگي هاي صنعت چاپ و نشر و تصويرسازي 
صنعت  تاريخي  تحول  سير  بعد  از  ايران  در  اسکناس 
چاپ از دوره قاجار تاکنون پرداخته و در شماره هفتم 

نشريه علمي  پژوهشي نگره منتشر شده است(۱۳۸۷).
مستندات  متأسفانه  پژوهشگر  انتظار  علي رغم 
محدود  ايران  در  اسکناس  چاپ  با  رابطه  در  پژوهشي 
مشروطه  با  مرتبط  سياسي  تاريخي   نوشته هاي  به 

چاپ  آمار  خصوص  در  بانکي  گزارشات  يا  و  خواهي 
علمي  نوشتار  به  مي توان  از آن جمله  است.  اسکناس 
هجده  شماره  در   (۱۳۸۹) بافنده  صادق  پژوهشي 
نشريه پژوهش نامه تاريخ با عنوان «  از بحران هاي مالي 
مقالة  و  ايران»  بانکي  نظام  شکل گيري  تا  قاجار  دوره 
سيد رحمان حسني (۱۳۹۰) در شماره چهل و  هشتم 
«درآمدي  عنوان  با  خارجي  روابط  تاريخ  فصلنامه  از 
تحليلي بر: پول، پيدايش بانک ها و تاثير آن بر اقتصاد و 
تجارت در عصر قاجار با تکيه بر فعاليت هاي بانکداري 
روس و انگليس در ايران» ارجاع داد، ولي در اين مقاالت 
نيز توجه چنداني به مقولة تصوير از منظر جايگاه هنري 
است  در شرايطي  اين  نشده است.  اسکناس ها  هويتي  و 
که در مقاالت با محوريت «هويت»، به صورت اجمالي 
با  ملت ها،  تاريخي  حافظة  و  پول  مسالة  به  اشاراتي 
بازخواني نگاره هاي ثبت شده از جشن ها و پيروزي ها، 
اهميت بينش ديني و اساطيري مردم در تصاوير چاپ 
سکه ها  بر  شده  ضرب  نقوش  و  اسکناس ها  بر  شده 
عنوان  با  دالوند  حميدرضا  مقاله  دست يافت.  مي توان 
؛ نشانه هاي هويت يک ملت» که در  «زبان، پرچم، پول 
شماره ۴۴۳۴ روزنامه اعتماد مورخ چهارشنبه ۱۶ مرداد 
۱۳۹۸ به چاپ رسيده، يکي از بهترين نمونه ها با بياني 

خالصه و رسا در اين باب است.
مطالعة  با  نيز  موضوع  با  مرتبط  خارجي  مقاالت 
نمونه هاي موردي سعي در بيان جنبه هاي مبهم پژوهش 
اسکناس ها  تعريف جايگاه تصوير در ساختار  تبيين  و 
در سراسر جهان دارند. هيمنز يکي از يکي از مهمترين 
اسکناس  و  پول  را  ملي  هويت  ساختن  عيني  ابزارهاي 
مي داند (Hymans,2004,4). هابزبام از پول به عنوان 
کند  مي  ياد  عمومي  تصويرسازي  شکل  ترين  جهاني  
«الگوهاي  مقالة  در  هيمنز   .(Habsbawn,1992,281)
بين الملل در محتواي هويت ملي: مطالعة موردي پيکره 
نگاري در اسکناس هاي ژاپني» دربارة چگونگي استفاده 
بحث  ژاپني  ملي  هويت  ارتقا  در  بين المللي  الگوهاي  از 
مي کند (Hymans,2005,323). اينگلهارت معتقد است با 
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توسعة انديشه هاي پست مدرن تأکيد برزندگي روزمره 
اسکناس ها  روي  بر  شده  چاپ  تصاوير  از  باستفاده 
و  نمادين  تصاوير  به تدريج  و  کرده است  پيدا  نمود 
عوض  سنتي  تصاوير  با  را  خود  جاي  اسطوره اي 
نموده و در نهايت طرح هاي انتزاعي جايگزين مي شوند 
(Ingelhart,1997,440). از منابع مستند علمي در رابطه 
با  پايان نامة آقاخاني نژاد  با موضوع تحقيق مي توان به 
عنوان«نقش عکاسي در روند توليد اسکناس هاي دوره 
خداداي  راهنمايي  به  که  اسالمي»  جمهوري  و  پهلوي 
هنر  دانشگاه  تجسمي  هنرهاي  دانشکده  در  مترجم زاده 
ابنيه  از عکاسي  بهره گيري  به  و  انجام رسيده است  به 
چاپ  در  حاکمان  و  سياسي  شخصيت هاي  پرتره  و 

اسکناس تأکيد دارد،  اشاره نمود(۱۳۹۲).
کتاب «تاريخ مصور اسکناس از قاجار تا جمهوري 
راهنماي   » کتاب  جعفري(۱۳۸۸)،  اثرحسن  اسالمي» 
و  فرحبخش(۱۳۹۹)  نوين  از  ايران»  اسکناس هاي 
جمهوري  دوره  در  ايران  اسکناس هاي  و  کتاب«سکه 
مفيد  و  متقن  کتاب  سه  سيدآبادي(۱۳۹۸)  از  اسالمي» 

در ادبيات تحقيق مقاله هستند که به معرفي تصويري و 
مستندسازي اسکناس هاي ايراني مبادرت ورزيده اند. 

معرفي نمونه ها
نشانه  نظام هاي  ديرپاترين  از  يکي  اسکناس 
در  پول،  به  مردم  روزمرة  نيازمندي  دليل  به  که  است 
مبادالت با تغييرات سياسي از بين نمي رود. همچنان که 
را ترغيب  از آن دولت    ها  استفاده  فراواني  گستردگي و 
نظام  گسترش  براي  ابزاري  مثابة  به  آن  از  تا  مي کند 
نشانه اي خود و در نهايت هژموني فرهنگي سود جويند 
چاپ  اسكناس هاي  بررسي  در  (نجف زاده،۲۱۶،۱۳۹۳). 
تصويرسازي  تحول  سير  مي توان  اخير  سده  در  شده 
کرد:  دسته بندي  زير  صورت  به  را  ايران  در  اسکناس 
تصويرسازي،  اصلي  محور  قاجاريه:  دوره   - الف 
و  گياهي  نقوش  سپس  مملکت  اول  شخص  تصوير 
شيوه نگارش است. ب- دوره پهلوي: عالوه بر تصوير 
قرار  استفاده  مورد  نيز  باستاني  نقوش  شاه،  شخص 
بر  عالوه  اسالمي:  جمهوري  دوره  ج-  است.   گرفته 

تصوير شماره۲.تحليل نگاره هاي رو و پشت اسکناس ۱۰۰۰۰ ريالي، مأخذ:نگارنده

تحليل نگاره هاي معمارانه در 
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اسالمي ايران/ ١٢٩-١٤٣



شماره ۵۹  پاييز۱۴۰۰
۱۳۳

فصلنامة علمي نگره

سال 
چاپ

تصوير 
اسکناس

شماره ارزش
(ريال)

رديف سال 
چاپ

تصوير اسکناس شماره ارزش
(ريال)

رديف

۱۳۶۰ ۱۳ ۱۰۰۰۰ ۷ ۱۳۶۱ ۱ ۱۰۰ ۱

۱۳۶۰ ۱۴ ۱۳۶۴ ۲

۱۳۹۶ ۱۵ ۱۳۶۰ ۳ ۲۰۰ ۲

۱۳۸۲ ۱۶ ۲۰۰۰۰ ۸ ۱۳۶۱ ۴

۱۳۸۳ ۱۷ ۱۳۶۰ ۵ ۵۰۰ ۳

۱۳۹۳ ۱۸ ۱۳۶۱ ۶

۱۳۹۴ ۱۹ ۵۰۰۰۰ ۹ ۱۳۶۰ ۷ ۱۰۰۰ ۴

۱۳۸۹ ۲۰ ۱۰۰۰۰۰ ۱۰ ۱۳۶۱ ۸

۱۳۸۷ ۲۱ ۵۰۰۰۰۰ ۱۱ ۱۳۷۱ ۹

۱۳۹۴ ۲۲ ۱۳۶۵ ۱۰ ۲۰۰۰ ۵

۱۳۹۷ ۲۳ ۱۳۸۴ ۱۱

۱۳۸۸ ۲۴ ۱۰۰۰۰۰۰ ۱۲ ۱۳۶۰ ۱۲ ۵۰۰۰ ۶

جدول ۱. معرفي نمونه هاي بررسي شده در تحقيق، مأخذ:نگارنده



اسالمي  انقالب  کبير  رهبر  تصوير  شخصيت محوري 
برخي  تاريخي،  اماکن  تصوير  روايتگري  به صورت 
کلي  به طور  ديده مي شود.  هم  طبيعي  مناظر  و  صنايـع 
نقوش تصويرسازي اسکناس هاي  دوره هاي تاريخي  را 
 -۲ ۱- شخصيت ها  کرد:  تقسيم  دسته  پنج  به  مي  توان 
نشان ها و نماد ها  ۳- مناظر و اماکن تاريخي  ۴- نقوش 
خوشنويسي  از  استفاده   -۵ تزييني،  و  حيواني  گياهي، 
به  ذيل  در  مثال  براي  چارئي،۱۰۹،۱۳۸۷)  و  (محمدي 
پرداخته  اسکناس ها  از  نمونه  چند  تصويري  معرفي 
يک  در  موجود  نگاره هاي  سپس  و  شماره۱)  (تصوير 
(تصوير  تشريح  مي شود  ۱۰۰۰۰ريالي  اسکناس   نمونه 

شماره۲).
در مباحث تاريخ هنر و تاريخ معماري جهان، معماري 
را  تاملي  قابل  بخش  ايران  سنتي  معماري  و  باستاني 
به خود اختصاص داده اند. قبل از ظهور اسالم، معماري 
سازه  علم  يافتة  تعالي  نمود  از  عالوه  ايران  باستاني 
مکان  مفهوم  خود  آييني  شاخصه هاي  با  ساختمان  و 
مقدس را تبيين مي نمايد. بعدها معماران ايراني در قالب 
معماري سنتي با کمک گرفتن از آرايه هاي هنر اسالمي 
ديگري  متعالي  ارزش هاي  ايراني  بناهاي  ساختار  در 
از جمله مردم واري، خودبسندگي و پرهيز از بيهودگي را 
به مولفه هاي معماري ايران افزودند. شناخت و درک اين 
موارد همواره مورد توجه پژوهشگران علم معماري و 
عالقمندان هنر و صنعت گردشگري بوده است. از طرف 
ايرانيان  زندگي  در  بسزايي  نقش  ايراني  معماري  ديگر 
و  داشته  جهان  سراسر  در  ايشان  فرهنگي  هويت  و 
دنيا  در  ايران  کشور  معرفي  نمادهاي  از  يکي  به عنوان 

مطرح است. 
ايرانيان و نمود آن  با عنايت به سبک ديني زندگي 
يک  به مثابة  معماري  که  اين  بر  تأکيد  با  و  معماري  در 
زندگي  ظرف  و  فرهنگ  مظهر  مهم ترين  بياني،  زبان 
حذف  از  بعد  تحقيق  اين  در  (معظمي،۳۹،۱۳۹۴)،  است 
فقط  انقالب،  از  بعد  شده  سورشارژ  اسکناس هاي 
اسالمي  جمهوري  دولت  در  طراحي شده  اسکناس هاي 
ايران که از سال ۱۳۶۰ چاپ شده اند و شامل ۲۴ طرح 
که به طور واضح و مشخص دربردارندة تصوير حجم 
معماري بوده اند و ۱۲ رده ارزش ريالي از اسکناس هاي 
اين دوره را شامل مي شوند مورد توجه و تدقيق قرار 
گرفته اند. در جدول  ۱ به معرفي نمونه هاي مورد بررسي 

در اين پژوهش پرداخته مي شود.

بحث 
هويت  از  مهمي  بخش  همواره  تاريخي  گذشتة 
روايتگر  بينش  نوع  و  مي شود  محسوب  فرد  اجتماعي 
تاريخي به دغدغة او براي حفظ هويت که خود ماهيتي 
چندگانه دارد، مربوط مي شود. اين خودآگاهي تاريخي 

که  مي گشايد  را  اي  عرصه  گذشته،  به  خاطر  تعلق  و 
تاريخي خويش  گذشتة  با  وگو  گفت  در  انسان  آن،  در 
قرار گرفته و به بازيابي و درک جايگاه خويشتن امروز 
است  اين گفت وگوي گذشته و حال  در  دست مي يابد. 
که انسان تغييرات ضروري هويتي خود را کشف کرده 
مي نمايد  تفسير  باز  را  هويت خود  امروز،  دنياي  در  و 
و درنهايت، به زندگي خود معني مي بخشد (حمزه نژاد، 
در  اي  ويژه  جايگاه  نماد  و  رادمهر،۱۵۰،۱۳۹۶). سمبل 
همچون  علومي  که  اي  گونه  به  دارد  جهاني  تحقيقات 
عرفان، روانشناسي، جامعه شناسي هنر و ادبيات براي 
بيان انديشه ها و مفاهيم خويش به سمبل روي مي آورند. 
يک کلمه يا يک نماد هنگامي نمادين مي شود که چيزي 
بيش از مفهوم آشکار و بدون واسطة خود داشته باشد 
(يونگ، ۱۳۷۷،۱۶). نماد انديشه را برمي انگيزد و انسان 
واقع  در  و  مي کشاند  گفتار  بدون  تفکر  فراخناي  به  را 
کوششي براي يافتن و تجسم مفاهيمي است که از وراي 
ابهامات و تاريکي ها بشر را احاطه کرده است (بهزادي، 
مهمترين  از  باشد  که  نوعي  هر  از  هنر   .(۵۳،۱۳۸۰
 .(۱۹۶۰,۷۶,locke)از نشانه است قلمروهاي بهره گيري 
نماد، از بنيادي ترين مفاهيم در علم نشانه شناسي است 
مکان هاي  در  معنايي  فعاليت  عوامل  با  عميق  ارتباط  و 

معماري دارد (فالحت و نوحي،۱۷،۱۳۹۱).
نمادها فرصتي براي هنرمند مهيا مي کنند تا در ُبعدي 
ديگر با مخاطب خود ارتباط برقرار کنند و بهره مندي از 
اين کيفيت هنر محدود به زمان نبوده وکيفيتي است که 
براي ظهور خود وام دار هيچ سبک  و شيوه  اي نيست بلکه 
توانمندي هاي خالق اثر و مخاطب اثر، محدوده و کيفيت اين 
ارتباط را معين مي کند. بعد از خوانش محتواي تصويري 
متن اسکناس هاي منتخب در اين گزارش، در جدول  ۲ به 
معرفي نمودهاي نگاره هاي معمارانه در سه ردة احجام 
معماري، اجزا معمارانه و موتيف هاي معمارانه استفاده 

شده در طراحي اسکناس ها مي پردازيم.

تحليل يافته ها
تصويري  فرهنگ  از  اعظمي  بخش  مسلم  به طور 
در  که  است  تجسمي  آثار  به  مربوط  ايران  هنري  و 
گرفته اند  شکل  محيط  و  معماري  با  تعامل  و  وابستگي 
(علوي نژاد و همکاران،۶،۱۳۸۹). بيان تصويري به عنوان 
بياني  شيوة  سه  به  را  خود  پيام هاي  بصري  رسانه اي 
چون بازنمايي و شبيه سازي طبيعت، انتزاعي و نمادين 
کاله کج،۴۵،۱۳۹۶).  و  مي کند(جواني،خزايي  ارسال 
در  معماري  احجام  به صورت  شده  تصوير  نگاره هاي 
توجه  با  انقالب،  از  بعد  ايراني چاپ شده  اسکناس هاي 
ديني،  معماري  ردة  پنج  در  ابنيه،  کاربردي  عملکرد  به 
معماري  حکومتي-آييني،  معماري  يادماني،  معماري 
آموزشي و معماري مسکوني طبق جدول  ۳ مورد تحليل 

تحليل نگاره هاي معمارانه در 
اسکناس هاي دوره جمهوري

اسالمي ايران/ ١٢٩-١٤٣



شماره ۵۹  پاييز۱۴۰۰
۱۳۵

فصلنامة علمي نگره

موتيف معمارانه اجزا معمارانه حجم معماري تصوير اسکناس شماره ارزش
(ريال)

پشت رو پشت رو پشت رو

■ ■ - - ■

مدرسه چهارباغ

■

حرم رضوي

۱ ۱۰۰

■ ■ ■

طاق و 

محراب

■

طاق و محراب

■

مجلس سنا

- ۲

■ ■ - - ■

آرامگاه

ابن سينا

■

حرم رضوي

۳ ۲۰۰

■ ■ - ■

طاق و محراب 

و حجره 

و سردرب 

دانشگاه تهران

- ■

مسجد جامع 

يزد

۴

■ ■ - - - ■

حرم رضوي

۵ ۵۰۰

■ ■ ■

محراب

■

مقرنس و طاق 

و محراب 

حجره

■

سردرب دانشگاه تهران

■

مدرسه فيضيه 

قم

۵۶

■ ■ - ■

ديوار

■

حافظيه

■

حرم رضوي

۷ ۱۰۰۰

■ ■ ■

محراب

■

طاق و محراب 

حجره

■

مسجد االقصي

■

مدرسه فيضيه 

قم

۸

■ ■ ■

محراب

■

طاق و محراب 

حجره

■

مسجداالقصي

■

مدرسه فيضيه 

قم

۹

■ ■ - ■

طاق و محراب

■

کعبه

مسجدالحرام

■

مسجد جامع 

خرمشهر

۱۰ ۲۰۰۰

■ ■ - ■

طاق

■

کعبه

مسجدالحرام

- ۱۱

■ ■ - ■

ستون

■

حرم رضوي

- ۱۲ ۵۰۰۰

جدول ۲. شاخص هاي تصويري معمارانه موجود در نمونه هاي بررسي شده،  مأخذ:نگارنده



■ ■ ■

درگاه

■

مقرنس

■

مجلس شوراي ملي

■

حرم رضوي

۱۳ ۱۰۰۰۰

■ ■ ■

طاق و 

محراب

■

حجره

■

حرم رضوي

- ۱۴

■ ■ ■

رواق

- ■

مجموعه آرامگاه 

حافظ

- ۱۵

- ■ - - ■

ميدان نقش جهان

- ۱۶ ۲۰۰۰۰

- ■ - - ■

مسجداالقصي

- ۱۷

- ■ - - ■

خانه سنتي

بادگير

- ۱۸

■ ■ - ■

طرح مقرنس

■

سردر دانشگاه تهران

- ۱۹ ۵۰۰۰۰

■ ■ ■

طاق و 

محراب

- ■

مقبره سعدي

- ۲۰ ۱۰۰۰۰۰

■ ■ - - - ■

حرم رضوي

۲۱ ۵۰۰۰۰۰

■ ■ - ■

ايوان

■ سقاخانه ■

حرم رضوي

۲۲

■ ■ ■

گنبد

■

محراب و 

طاق

- ■

حرم رضوي

۲۳

■ ■ - - - ■

تخت جمشيد

۲۴ ۱۰۰۰۰۰۰

ادامه جدول ٢

تحليل نگاره هاي معمارانه در 
اسکناس هاي دوره جمهوري
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شماره ۵۹  پاييز۱۴۰۰
۱۳۷

فصلنامة علمي نگره

پژوهش  اسکناس مورد  بين ۲۴عدد  از  قرارگرفته است. 
برخي فقط يک نگارة حجمي رو يا پشت اسکناس داشته 
با کاربري هاي متنوع  نيز چند حجم متفاوت  تعدادي  و 

هم در رو و هم در پشت اسکناس را شامل هستند.
دسته  دو  در  ديني  معماري  به  مربوط  نگاره هاي 
ادوار  مذهبي  ابنيه  معماري  و  جهاني  اديان  معماري 
اسالمي در ايران دسته بندي شده اند. نگاره هاي معماري 
الهي  ديني  فراگير  جهاني  نمادهاي  صورت  به  اديان 
شامل تصوير کعبه و مجموعة مسجدالحرام و تصوير 
مسجداالقصي بوده و به عنوان مکان مقدس معمارانه از 
اند. صورت،  پذيرفته شده  آسماني  اديان  تمامي  ديدگاه 
در  و  است  حقايق جاودانه  اسالمي محمل  هنرهاي  در 
تبلور  هندسي  بلورين  صور  در  بصري  تخيل  ساحت 
مي يابد (اکبري و همکاران،۱۵،۱۳۸۹).  نگاره هاي مربوط 
ايران شامل تصاوير  ادوار اسالمي در  ابنيه مذهبي  به 
معماري بارگاه رضوي، مسجد جامع يزد، مسجد جامع 
اين  در  معمارانه  مشهود  عنصر  و  خرمشهرمي باشند 
نگاره ها نماد گنبد و گلدسته است که اشاره اي تلويحي به 
مفهوم سازمان فضايي معماري اسالمي دارد. بيشترين 
بررسي  اسکناس هاي  چاپ  در  استفاده  مورد  تصاوير 
نگاره) است.  نگاره هاي حرم رضوي (۱۱  شده، شامل 
همه ي نگاره هاي مربوط به معماري هاي يادماني ايران ( 
آرامگاه ابوعلي سينا، آرامگاه حافظ، آرامگاه سعدي) از 
آثار مربوط به معماري معاصر ايران هستند. نگاره هاي 
جمشيد  تخت  تصوير  با  حکومتي  معماري  به  مربوط 
(معماري ارزشمند باستاني و نمود تمدن ايراني در دوره 
هخامنشيان)، ميدان نقش جهان با کارکردهاي اجتماعي 

ساختمان  صفوي)،  شيعي  حکومت  (نماد  حکومتي  و 
قانون گذاري  و  مشروطه  اهميت  (نمود  شورا  مجلس 
منظور  به  تصاوير  اين  هدفمند  انتخاب  گوياي  نوين) 
شکل گيري  دوره هاي  سياسي  تاريخي  وقايع  بر  تأکيد 
اسکناس  است  ذکر  شايان  است.  مربوطه  معماري هاي 
۱۰۰۰۰۰۰ ريالي که در حال حاضر باالترين ارزش ريالي 
را در بين اسکناس هاي رايج ايران دارد، منقش به نگارة 
معماري  آثار  از  يکي  عنوان  به  جمشيد  تخت  معماري 
باستاني شناخته شده در جهان است. نگاره هاي معماري 
با تأکيد بر فضاهاي آموزشي به صورت تصاويري از 
مدرسه چهارباغ اصفهان، مدرسه فيضيه قم و سردرب 
دانشگاه تهران به صورتي نمادين به تاثير جايگاه ديني 
سياسي  ارزش هاي  شکل گيري  در  اماکن  اين  علمي  و 
معماري  نگاره هاي  بين  در  دارد.  اشاره   ۱۳۵۷ انقالب 
بررسي شده، فقط يک اسکناس داراي تصويري از خانه 
سنتي ايراني از آثار معماري عهد قاجار (خانه آقازاده 
با  اسکناس  اين  چاپ  هم زماني  است.  يزد)  ابرقوي  در 
ايران و نمود  سياست هاي کالن توسعة گردشگري در 
شاخص هاي  از  يکي  عنوان  به  بادگير  معمارانة  عنصر 
معماري سنتي ايران يکي از نشانه هاي توجه به ميراث 

فرهنگي و ارزشي ملي ايران است.
که  معمارانه اي  نگاره هاي  تحليل  به   ۴ جدول   در 
تصاويري از اجزا و جزئيات ساختاري، کالبدي و نمادين 
از معماري ايراني هستند و در ترکيب بندي اسکناس هاي 

مورد بررسي نمود عيني دارند، پرداخته شده است.
اجزاي معمارانه در قالب نگاره هاي محراب، طاق و 
طاقنما، حجره، ايوان، گنبد، درگاه، ستون و الگوي مقرنس 

درصدفراوانيعناوين ابنيهعملکرد معماريرديفنگاره ها

م  حجا ا
معماري

۵۲۰.۸۳مسجدالحرام و مسجداالقصيجهانمعماري ديني۱

بارگاه رضوي در مشهد، مسجد جامع يزد، مسجد ايران
جامع خرمشهر

۱۳۵۴.۱۶

آرامگاه ابوعلي سينا در همدان، آرامگاه حافظ و معماري يادماني۲
آرامگاه سعدي در شيراز

۴۱۶.۶۶

مجموعه تخت جمشيد، ميدان نقش جهان اصفهان، معماري حکومتي-آييني۳
مجلس شورا

۴۱۶.۶۶

مدرسه چهارباغ اصفهان، مدرسه فيضيه قم و معماري آموزشي۴
سردرب دانشگاه تهران

۶۲۵

۱۴.۱۶خانه آقازاده در ابرقوي يزدمعماري مسکوني۵

جدول ٣.  تحليل نگاره هاي تصوير شده به صوت احجام معماري. مأخذ: نگارنده.



نمود رديفنگاره ها
واژه اي

درصدفراوانينمادشناسيعملکردتصاوير منتخب

و ۱اجزا معمارانه محراب 
طاق

   و...

۱۴۵۸.۳۳قبلهنمادين

ساختاري گنبد۲
کالبدي

۱۴.۱۶آسمان

حجره۳

    

۵۲۰.۸۳سلسله مراتبکالبدي

۱۴.۱۶دعوتکالبديايوان۴

ح ۵ طر
  مقرنس

۳۱۲.۵۰زيباييساختاري

و ۷ درگاه 
دروازه

 

۲۸.۳۳اتصالنمادين

۱۴.۱۶انفصالساختاريديوار۷

ستون۸

    

۱۴.۱۶پايداريساختاري

جدول ۴- تحليل نگاره هاي تصوير شده به صوت اجزا معمارانه- مأخذ:نگارنده

به صورت پس زمينه، تعريف کادر و تعريف حاشيه در 
طراحي اسکناس ها نمود يافته اند. از ديدگاه مباني نظري 
زير  معمارانه،  اجزا  به  مربوط  نگاره هاي  همة  معماري 
مجموعة معماري سنتي ايران بوده و بيشترين فراواني 
متعلق به نگاره هاي طرح محراب و طاقنماست که تأکيدي 
بر اهميت کاربرد نمادهاي ديني و مناسک عبادي اسالمي 
در تعريف ترکيب بندي اسکناس هاي ايراني در دوره بعد 
از انقالب است. در نگارة به کاررفته جهت تعريف کادر 

با  ستون هايي  از  قديم،  طرح  يالي   ۵۰۰۰ اسکناس  در 
الگوي معماري باستاني ايران بهره گرفته شده است. 

استفاده از نقش مايه هاي گياهي سابقة کهني در هنر 
ايراني دارد به طوري که در سراسر تخت جمشيد از دوران 
هخامنشيان نيز به وفور يافت مي شود (پوپ،۱۳۷۳،۱۰۲). 
حضور گستردة نگاره هاي گياهي در هنر ايران را بايد 
در باور کهن تقديس گياهان و عمق احترام ايرانيان به 
طبيعت جستجو کرد (نديم،۱۷،۱۳۹۶). نگاره هاي گياهي 

تحليل نگاره هاي معمارانه در 
اسکناس هاي دوره جمهوري

اسالمي ايران/ ١٢٩-١٤٣



شماره ۵۹  پاييز۱۴۰۰
۱۳۹

فصلنامة علمي نگره

  

به صورت پس زمينه و حاشيه کادر 
اسکناس

براي مثال:
اسليمي ها در کاشيکاري هاي حرم رضوي 

و گچبري محراب مسجد جامع اصفهان 

نقوش 
اسليمي 
وختايي

۱

     

  

تصوير چاپ 
شده بر 
اسکناس

تمام اسکناس ها ارزش ريالي

    

به صورت پس زمينه و حاشيه کادر 
اسکناس

براي مثال:
در کاشيکاري هاي مسجد جامع نطنز، 

گره چوبي هاي سقف ايوان چهل ستون، 
ارسي هاي هندسي يزد

نقوش 
هندسي

۲

      

تصوير چاپ 
شده بر 
اسکناس

۲۰۰و۲۰۰۰و۲۰۰۰۰و۱۰۰۰۰و۱۰۰۰۰۰ ارزش ريالي

به دو صورت اسليمي و ختايي در تزئين بناهاي معماري 
ايراني به تنهايي يا در ترکيب نقوش حيواني و انساني و 
هندسي ديده مي شود (اعظمي و شيخ الحکمايي و شيخ 
الحکمايي، ۱۳۹۲، ۱۶۶). نگاره هاي بررسي شده در اين 
نقوش  شامل  معمارانه  موتيف هاي  صورت  به  تحقيق 
اسليمي، نقوش ختايي، نقوش هندسي، نمادهاي باستاني 
ترکيب بندي  در  فراوان  تنوع  با  که  مي باشند  مذهبي  و 
تعريف  و  کادر  تعريف  بصري،  عطف  نقطه  پس زمينه ، 
يافته اند.  نمود  اسکناس ها  افقي  و  عمودي  حاشيه ها ي 
وجود  زيادي  شوندة  تکرار  عناصر  اسالمي  هنر  در 
دارد. نقوش اسليمي در هنر اسالمي به  عنوان نمادي از 

طبيعت بيکران که همگي مخلوق خداست به کار مي روند. 
نشان  طبيعت  از  تقليد  و  دقيق  بازنمايي  عدم  در  تعمد 
فروتني هنرمندان در مقابل کمال خداوند است (مشبکي 
اصفهاني و صفايي، ۳۲،۱۳۹۵). طرحواره ها به صورت 
صورت  به  به وفور  هندسي  و  ختايي  اسليمي،  نقوش 
نقوش حجاري ها، کاشيکاري ها، آجرکاري ها، گچبري ها، 
ايراني  معماري  تزئينات  در  گره چيني ها  و  آينه کاري ها 
در سده هاي متمادي ديده مي شوند. نقاشي هاي ديواري 
معماري سنتي ايران شامل طرح هاي گل و مرغي هستند 
که در اکثر نمونه هاي بررسي شده در اين نوشتار نيز 
به چشم مي خورند. نماد شمسه، نماد گل لوتوس، نماد 

جدول ۵. تحليل تصويري نگاره ها به صورت موتيف هاي معمارانه، مأخذ: نگارنده

نگاره ها 
به صورت 
موتيف هاي 

معمارانه



قديم  طرح  ريالي   ۵۰۰ اسکناس  برروي  مارليک  جام 
طرح  ريالي   ۱۰۰۰ اسکناس  برروي  شيربالدار  نماد  و 
برروي  شده  نقش  ارزشي  و  مهم  نگاره هاي  از  قديم 
معماري  دوره  هم  شمسه  نقشمايه  است.  ايراني  پول 
باستاني و هم در دوره معماري اسالمي ايران وجود 
دارد (صحافي اصل و آيت اللهي، ۷۹،۱۳۹۰). البته نقوش 
گل و پرنده که نمادي از شهادت و آزادي هستند نيز 
جهت  به  ولي  مي خورد  به چشم  اسکناس ها  بيشتر  در 
عدم ارتباط با نگاره هاي معمارانه در اين نوشتار مورد 

     

به صورت پس زمينه و نقطه عطف 
بصري

براي مثال:
و  سلطانيه  گنبد  در  آجرکاري  شکل  به   

کاشيکاري هاي مسجد جامع يزد

نمادهاي 
معماري 
اسالمي 

۳

            

     

تصوير چاپ 
شده بر 
اسکناس

۲۰۰و۵۰۰و۱۰۰۰و۲۰۰۰۰و۱۰۰۰۰۰و۵۰۰۰۰۰و۱۰۰۰۰۰۰ ارزش ريالي

  

شيربالدار و لوتوس، نمادهاي حجاري 
شده در معماري تخت جمشيد 

جام مارليک اشاره به شهرسازي و تمدن 
باستاني تپه مارليک

نماد هاي 
معماري 
باستاني

۴

    

تصوير چاپ 
شده بر 
اسکناس

۵۰۰و ۱۰۰۰ و ۱۰۰۰۰۰۰ ارزش ريالي

ترتيبي که موتيف هاي  به همان  نگرفته است.  قرار  بحث 
معمارانه باستاني ايران در تدوين ساختمان اسکناس ها 
تحليل  بعد  از   ، مي کنند  ايفا  را  پس زمينه  و  بستر  نقش 
انديشه ساختاري نيز مي توان نتيجه گرفت تاريخ تمدن 
و  بنيادين  نقش  همچنان  ايراني،  سالة  هزار  چندين 
نمادين خود را در تعريف پول ايراني داشته و به عنوان 
سياست هاي  معرفي  و  تبليغ  براي  مستحکم  اي  زمينه   
ديني حکومت اسالمي از طريق تصاوير معماري اماکن 

مقدس اسالمي ايراني نقش بسزايي دارد. 

نگاره ها 
به صورت 
موتيف هاي 

معمارانه

ادامه جدول ۵.

تحليل نگاره هاي معمارانه در 
اسکناس هاي دوره جمهوري

اسالمي ايران/ ١٢٩-١٤٣



شماره ۵۹  پاييز۱۴۰۰
۱۴۱

فصلنامة علمي نگره

نتيجه
تدقيق برروي پول ايراني بيانگر آميختگي معيارهاي هنري در قالب طراحي مسکوکات و اسکناس  ها 
از بعد اندازه، رنگ، محتواي رو و پشت، ترکيب بندي ارقام و نوشته هاي فارسي و انگليسي است. اين 
معيارهاي هنري با گزينش هاي مفهومي خود ريشه در پيشينه ي تاريخي، فرهنگي، زبان و اعتقادات 
ديني ايرانيان دارد. بنابراين مي توان پذيرفت که بيان تصويري در طراحي اسکناس يک کشور مي تواند 
در نمايش مفاهيم و معيارهاي ارزشي موثر باشد. تأکيد بر ترکيب بندي مفاهيم و معيارهاي ارزشي 
به صورت نمادهاي ديرينه جهاني (طبيعت، صلح، وحدانيت) با نمادهاي ملي (اساطير ايراني، معماري 
ايراني-اسالمي، دين اسالم، زبان فارسي،چهره هاي سياسي) به صورت پيچيده و البته هدفمند، نشان 
از ارزشمندي پول ايراني فراتر از واحد مبادالتي صرف مي گردد. بازگشت به هويت از طريق مطالعه 
و استخراج بنيان هاي انديشه اي معماري ايران منجر به نمود شاخصه هاي احترام به طبيعت، تقدس 
ديني و اهميت وحدانيت در تفکر ايراني مي شود. نتايج به دست آمده از داده ها و تحليل هاي انجام 
با ميزان  آثار معماري  ناخودآگاه تصاوير  يا  آگاهانه  انتخاب  تنگاتنگ در  ارتباط  از  گرفته حاکي 
شناخته شدگي آنها به عنوان معرفي کننده ي کشور ايران در جهان است. بنابراين به طور صريح 
مي توان تاييد کرد که معماري مي تواند به مثابه ي نماد هويتي، نقش بسزايي در تبادالت فرهنگي از 
طريق تعريف پول يک کشور ايفا نمايد. آثار معماري ايراني - اسالمي به عنوان نماد هويت ساز 
کشور ايران، همواره بازگو کننده ي هويت تاريخي- سياسي و هويت ديني- اعتقادي ايرانيان در 
جهان بوده است. با تصوير شدن اين آثار بر روي اسکناس هاي ايراني، نقش هويت بخش اجتماعي 
آن برروي بالندگي ملي تاثيرگذاري مضاعفي خواهد داشت. به تصوير کشيدن ارزش هاي هنري و 
انديشه اي معماري ايران، مي تواند مبنايي براي تصميم گيري هاي مربوط به حوزه گردشگري و 
ميراث فرهنگي باشد. از طرفي با توجه به اصل وحدت در کثرت به عنوان يکي از ويژگي هاي اصيل 
هنر اسالمي با بهره گيري از نگاره هاي متنوع معماري ايران از دوره باستان تاکنون، ترکيب و تنظيم 
هنرمندانه ي اين نگاره ها با شالوده ي انتزاعي موتيف ها و آرايه هاي معمارانه در تعريف ساختمان 
تصويري اسکناس هاي ايراني بعد از انقالب،  اسکناس ها شکل بسيار زيبا و قابل تاملي پيدا کرده اند. 
در هنر ايراني هر نگاره اي وراي صورت نمود يافته اش واجد ارزشي برگرفته از فرهنگ و بيانگر 
آرمان تداوم يافته مردم در طول اعصار متمادي است، بر اين اساس مي توان به سه اصل مهم در 
کاربرد نگاره هاي معمارانه بر اسکناس هاي ايراني اشاره کرد: -۱ميراث هنر ايراني دوره باستان 
-۲ انديشه غني هنراسالمي -۳ ارزش هاي مفهومي و باورهاي ديني مردم، که اين مسئله، نقش هنر 

و هنرمند را در بازنشاندن معيارهاي ارزشي ايرانيان در طراحي اسکناس بارزتر مي نمايد.   
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of identity through the definition of a country>s currency. Iranian-Islamic architectural works, as 

a symbol of Iran>s identity, have always reflected the historical-political identity and religious-

belief identity of Iranians in the world. With the depiction of these works on Iranian banknotes, 

the role of its social identity will have a double effect on national maturity. Depicting the artistic 

values and architectural ideas of Iran can be the basis for decisions related to tourism and cultural 

heritage. The results of the research show the deep connection between religious beliefs and the 

government>s macro-policy in selecting images of ancient, traditional and contemporary Iranian 

architecture in the composition of the Iranian banknote building. The illustrations as architectural 

volumes in Iranian banknotes printed after the revolution, according to the functional performance 

of buildings, have been analyzed in five categories: religious architecture, memorial architecture, 

governmental-ritual architecture, educational architecture and residential architecture. Architectural 

motifs also include Islamic motifs, Khatai motifs, geometric motifs, ancient and religious symbols. 

Images related to religious architecture are classified into two categories: architecture of world 

religions and architecture of religious buildings of Islamic periods in Iran. Most of the paintings 

used are related to Islamic architectural arrays and the architectural image of the Razavi shrine. The 

most important result of this article is to show the transcendent thinking of Iranians in the form of 

creating magnificent works of architecture and symbolic components of Iranian architecture and 

architectural arrays and motifs. This article tries to generalize and spread the same transcendent 

thought in the world to do this task by using the images used in banknotes.

Keywords: Architectural Images, banknote printing, Islamic Revolution, Iranian identity
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Architecture is one of the oldest Iranian arts. It has a special place in the history and studies of art. 

Ancient Iranian architectural works and traditional and Islamic architectural buildings constitute 

a major part of the valuable treasure of world culture and art. Money is the medium of exchange, 

the unit of value and the store of value. Throughout the ages, banknotes have been an important 

means of exchange and play an important role in transmitting cultural and economic value. Images 

on banknotes are valuable documents for recognizing nations through socio-historical historical 

studies. Because the image is always the fastest way to communicate between humans and can 

convey a world of information and concepts regardless of language. Architectural places have 

always been among the most eye-catching designs in the design of Iranian money and have played 

an identity-oriented role in the definition of Iranian banknotes. The manifestation of architectural 

works in the illustration of banknotes and the position of architectural art among the visual arts is 

one of the main and necessary topics in the present research. Banknotes of the Islamic Republic of 

Iran between 1979 and 2009, due to the difference in printing periods, had a significant structural 

diversity, but architectural drawings are among the continuous elements in the visual composition 

of these banknotes. It seems that the daily use of banknotes with emphasis on its value in Rials, has 

led to users not paying attention to the images of banknotes, and this has led to a lack of attention 

to the thinking of designers in selecting their images and content. Numerous, varied and interesting 

materials about money and its history in Iran and the world are available in the form of documents 

in the form of books, articles and information on Internet sites. Lack of documented research studies 

on the factors influencing artists> decisions regarding the choice of images for designing banknotes 

in the contemporary era, both from an artistic and macro-banking perspective on banknote printing, 

is one of the main necessities of addressing the issue in The research is present. The main purpose 

of this article is to research the architectural drawings offered through Iranian banknotes. The main 

question of this article is to study why and how to use architectural works in the definition of Iranian 

banknotes after the revolution. The research method adopted in this research is content analysis 

research method. Content analysis is one of the documentary methods that systematically, objectively, 

quantitatively and generalizable examines communication messages. The statistical population 

includes banknotes printed after the revolution in Iran. The sampling method is non-random and is 

purposeful in the form of sampling. Which has been described, described and analyzed by studying 

each sample. Returning to identity through studying and extracting the foundations of Iranian 

architectural ideas leads to the manifestation of characteristics of respect for nature, religious sanctity 

and the importance of unity in Iranian thought. The results obtained from the data and analyzes 

show that there is a close relationship between the conscious or unconscious selection of images of 

architectural works and their recognition as the representative of Iran in the world. Therefore, it can 

be explicitly confirmed that architecture can play an important role in cultural exchanges as a symbol 


