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فصلنامة علمي نگره

چكيده
تزيينات رنگي در معماري اسالمي همواره محمل بيان معاني بوده اند. کاربرد نمادگرايانه از رنگ در خانقاه-

مزارها، به دليل مکانيت عرفاني آن بيش از ديگر آثار معماري اسالمي مشهود است. هدف از اين مقاله تفسير 
نمادپردازي هاي رنگي در عرفان شيعه و سني و بررسي ميزان تطابق اين مباني در خانقاه-مزارهاي شيعي 
و سني در ايران است. سؤال هاي پژوهش عبارتند از:  ۱. نمادپردازي ها در خانقاه-مزارها تا چه اندازه تحت 
تأثير احاديث و روايات و تعاليم عرفا بوده اند؟ ۲. آيا نماد پردازي هاي رنگين خانقاه-مزارهاي هاي شيعي و 
سني مشابه اند؟ ۳. کدام رنگها از منظر شيعه و کدام رنگها از منظر اهل تسنن اهميت دارد؟ ۴.آيا در ساخت 
خانقاه مزارهاي شيعه مي توان نظام معناداري از رنگ ها را شناسايي کرد و تمايز آن نسبت به مزارهاي 
غيرشيعي قابل تفکيک معناداري هست يا خير؟روش تحقيق اين پژوهش، بصورت تحليلي- تفسيري و 
مورد-پژوهي است و شيوة جمع آوري اطالعات كتابخانه اي و ميداني است. داده ها از منابع ديني و عرفاني 
استخراج، بررسي و تحليل شد و سپس با داده هاي بدست آمده از مطالعات ميداني مقايسه گرديد.  نتايج 
نشان مي دهد که در نگرش شيعه، حق تعالي، تجليات نوري رنگين چهارگانه اي بر عرش دارد و اين انوار ملون 
که با توجه به تفاسير، وجود نوري ائمه اند، در ديگر مراتب هستي تجلي و سريان دارند و در هر مرتبه اي 
تأويلي براي اين رنگ ها مي توان قائل شد. اين رنگ ها نشان تمايز تجليات در قوس نزول مي باشند و سالک 
مستعد، تجليات رنگين را در قوس صعود شهود مي کند. در نظريات عرفاي سني نيز رنگها نشانگر منازل 
سلوک اند و طيفي از انوار رنگي متجلي شده، نشان چگونگي تکامل سالک در قوس صعود است. بررسي ها 
نشان مي دهد که تزيينات رنگي چهار خانقاه-مزار در قرابت با اين تعاليم بوده اند. در هر چهار نمونه، رنگ 
غالب استفاده شده در نماي خارجي بناها، آبي است که در مراتب ابتدايي قوس صعود است و در تعاليم اهل 
سنت نماد رويگرداني از آفاق دارد و در نماد پردازي برخي طريقت هاي شيعي، نشانه مرتبه اطمينان و ابتداي 
سير در صفت «الباطن» است. اما در بخش داخلي، تمايزي بين خانقاه-مزارهاي شيعي و سني وجود دارد. در 
خانقاه-مزارهاي شيعي نمود رنگ هاي قرمز، زرد، طاليي، سبز، سفيد و مشکي بيشتر است که به ريشه واليي 

و جايگاه ملکوتي و جبروتي اين رنگ ها در نگرش شيعه باز مي گردد.
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مجموعه بسطام، تربت جام، تايباد و نطنز در قرن هشتم 
و نهم هجري قمري ساخته شد. هدف از اين مقاله تفسير 
نمادپردازي هاي رنگي در عرفان شيعه و سني و بررسي 
و  شيعي  خانقاه-مزارهاي  در  مباني  اين  تطابق  ميزان 
سني در ايران است. سؤال هاي مطرح در اين پژوهش آن 
است که ۱. نمادپردازي ها در خانقاه-مزارها تا چه اندازه 
تحت تأثير احاديث و روايات و تعاليم عرفا بوده اند؟ ۲. 
شيعي  خانقاه-مزارهاي هاي  رنگين  پردازي هاي  نماد  آيا 
و سني مشابه اند؟ ۳. کدام رنگها از منظر شيعه و کدام 
در ساخت  دارد؟ ۴.آيا  اهميت  تسنن  اهل  منظر  از  رنگها 
خانقاه مزارهاي شيعه مي توان نظام معناداري از رنگ ها 
را شناسايي کرد و تمايز آن نسبت به مزارهاي غيرشيعي 
قابل تفکيک معناداري هست يا خير؟ اهميت و ضرورت 
تحقيق، آن است که، مطالعه و بررسي نمادپردازي رنگ از 
منظر شيعه و سني و آگاهي از تفاسير و شناخت معاني 
براي  مبناي مطمئني  ها، مي تواند  نمادپردازي  اين  باطني 
هنر و معماري معاصر ايران، بخصوص معماري معاصر 

شيعي در طراحي بناهاي مذهبي و زيارتي باشد. 

روش تحقيق
روش تحقيق پژوهش حاضر بر اساس رويکرد تفسيري 
ـ هرمنوتيکي و روش شناسي تفسيري و مورد- پژوهي 
ميداني  و  اي  كتابخانه  اطالعات  آوري  جمع  است.شيوة 
است.  داده ها با مطالعه منابع کتابخانه اي در حوزه عرفان 
اسالمي و روايات و احاديث و داده هايي با مطالعه ميداني 
آنها، بدست آمده  نمونه ها و ثبت رنگ هاي موجود در 
است. بدين صورت که ابتدا با مطالعه مباحث مطرح شده 
در مورد رنگ در احاديث و روايات و در کتب عرفاني- 
و  و عرفاي شيعي  اطهار  ائمه  ديدگاه  از  رنگ  اسالمي، 
سني بررسي مي شود. سپس با مطالعه ميداني، رنگهاي 
١)ثبت  (جدول  موردي  نمونه هاي  در  شده  بسته  بکار 
استفاده  رنگ هاي  تطبيقي  روش  با  نهايت  در  گرديد. 
شده در معماري نمونه هاي شيعي و سني مقايسه شدند 
(نمودار ١). با توجه به اهميت تصوف در دوره ايلخاني و 
تيموري و ايجاد خانقاه هاي طريقت هاي مختلف متصوفه 
در اين بازه زماني، جامعه آماري نيز، خانقاه-مزارهاي 
اوغلو  آرامگاه چلپي  نظير  از همين دوره  مانده  برجاي 
سلطانيه، آرامگاه شيخ عالء الدوله سمناني، آرامگاه شيخ 
آرامگاه  يزد،  بندرآباد  داد  شيخ  بقعه  نطنز،  عبدالصمد 
موالنا ابوبکر زين الدين تايبادي، آرامگاه شيخ احمد جام، 
و  ولي  نعمت اهللا  آرامگاه شاه  بسطامي،  بايزيد  مجموعه 
بقعه شيخ صفي الدين اردبيلي است. از اين ميان، در اين 
مقاله، چهار نمونه از مطرح ترين آنها انتخاب شده است. 
خانقاه  و  ولي  نعمت اهللا  شاه  مزارهاي  خانقاه  مورد  دو 
شيخ صفي الدين اردبيلي به عنوان نمونه موردي خانقاه 
بسطام  مجموعه  و  جام  تربت  مورد  دو  و  مزار شيعي 

مقدمه
رنگ، از ديرباز، در بسياري از اديان و آيين ها و هنرهاي 
وابسته به آنها، جايگاه ويژه اي داشته است. بکارگيري رنگها 
در معماري اسالمي، داليل متعددي چون تمهيدات اقليمي، 
رويکرد زيبايي شناختي و يا آييني و مذهبي را داشته است. 
در دين اسالم و عرفان اسالمي، رنگ مانند ساير مخلوقات 
هستي نشان و نماد چيزي فراسوي ماده است. احديت بي 
نشاِن بي چوِن بي رنگ، بسان نوري واحد تجلي کرده و 
آن نور بصورت الوان متکثر در مراتب هستي ظهور يافته 
است. در واقع در مورد تأويل رنگ بايد نوعي رمز شناسي 
را به کار بست. کدگشايي از رموز رنگها و تأويل آنها، بر 
معارف  صاحبان  سينه  در  جز  که  است  معارفي  اساس 
و علوم نمي گنجد. از اين رو رجوع به صاحبان معارف 
و شاهدان حقايق، در فهم رموز و اسرار ضروري ست. 
سخنان  و  اطهار  ائمه  از  احاديثي  در  رنگها  رمزآلودگي 
همچنين  است.  شده  بيان  سني  و  شيعي  عرفاي  و  علما 
انديشه هاي عرفاني مبتني بر نور و کشف ويژگيهاي باطني 
رنگ در ميان انديشمندان و عرفاي مسلمان در قرون ۶ و 
۷ اهميت مي يابد. سهروردي، ابن عربي، نجم الدين کبري، 
نجم رازي، عالءالدوله سمناني، ميرعلي همداني از عرفاي 
بنامي هستند که به اين مقوله پرداخته اند. در واقع با ظهور 
اشراقي  با حکمت  آن  پيوند  و  عربي  ابن  عرفاني  حکمت 
شيعي  عرفاي  با  و  گرفته  قوت  تفکرات  اين  سهروردي، 
الدين  نعمت اهللا و صفي  و شاه  آملي  همچون سيد حيدر 
اردبيلي و در نهايت مالصدرا به حکمت شيعي بدل گرديد. 
کبرويه،  جمله  از  تصوف  طريقه هاي  بر  عربي  ابن  تأثير 
نقشبنديه، نعمت اللهيه، نوربخشيه، ذهبيه و ... را نمي توان 
ناديده گرفت. در اين ميان توصيف انوار رنگين در مراتب 
ويژه اي  اهميـت  کبرويه،  در طريقه  قلب،  اطوار  و  سلوک 
مي يابد. تعاليم کبرويه توسط مير سيد علي همداني با آراء 
ابن عربي در مي آميزد و پس از آن به دو شاخه ذهبيه و 
نوربخشيه منشعب مي گردد. بواسطه تعاليم اين صوفيان، 
رمزها و نمادهاي رنگين در ادبيات عرفاني، هنرها و نيز در 
هنر معماري نيز بکار بسته شد و بدين طريق ساحت باطني 
عرفان اسالمي در اين هنرها نمود پيدا کرد. نکته مهم آنکه 
از ورود اسالم تا قرن ۶ در معماري ايران تزيينات رنگي 
چنداني ديده نمي شود، اما با پيدايش گرايش هاي عرفاني 
ياد شده و اهميت نمادين رنگ در آن مکاتب، تغييرات مهمي 
در تزيينات رنگي معماري بناها بوجود آمد. در ميان انواع 
بناها، خانقاه –مزارها به دليل کارکرد روحاني و معنوي 
و عرفاني آن مي تواند سرشار از اينگونه نمادها و نشانه 
با  ها باشد. در قرون هفتم و هشتم هجري خانقاه هايي، 
حمايت ايلخانان از متصوفه ايجاد گرديد. در دوره تيموري 
نيز سلسله هاي معروفي از صوفيه مانند نوربخشيه، نعمت 
اللهيه و نقشبنديه تقويت شدند. خانقاه-مزارهايي همچون 
آرامگاه شاه نعمت اهللا ولي، خانقاه شيخ صفي الدين اردبيلي، 
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به عنوان نمونه سني است. شيوة تجزيه و تحليل كيفي 
است.

پيشينه تحقيق
پژوهش هاي متعددي در زمينه نمادپردازي رنگ در هنر و 
معماري ايران انجام شده است. بطور نمونه فاطمه عسگري 
و پرويز اقبالي در مقاله " تجلي نمادهاي رنگي در آيينه 
هنر اسالمي" در جلوه نشر، شماره نهم، ١٣٩٢، نمادهاي 
رنگي از ديد علوم مختلف، نمادشناسي رنگ در اديان و 
هنر اسالمي، ارتباط رنگ و نور در قرآن و هنر اسالمي را 
مطرح مي کنند. حسين مرادي نسب، محمد رضا بمانيان و 
ايرج اعتصام در مقاله "بازشناسي تأثير انديشه هاي عرفاني 
در پديداري رنگ آبي در کاشي کاري مساجد ايران" در 
چهاردهم،  شماره  اسالمي،  معماري  پژوهش هاي  نشريه 
١٣٩٦، به بررسي ميزان رنگ آبي استفاده شده در مساجد 
پرداخته اند.  صفويه  دوره  تا  خوارزمشاهيان  دوره هاي 
نويسندگان اين مقاله معتقدند که بين انديشه عرفان شيعي 
و بهره گيري از کاشي آبي در مساجد ترادفي در صورت 
و معنا مي توان قائل شد و با نزديک شدن به دوره صفوي 
و غالب تر شدن انديشه عرفاني- شيعي، استفاده از رنگ 
آبي در اندام کالبدي مساجد بيشتر مي شود. قدسيه اکبري 
باصري و مريم محمد قلي پور، در مقاله "مکانيت مثالين 
نورهاي رنگين در معماري مقدس ايران" در نشريه معماري 
و شهرسازي آرمانشهر، ١٣٩٢، تجلي رنگ در حرم امام 
رضا، مسجد شيخ لطف اهللا و کاخ چهل ستون در اصفهان را 

بررسي کرده اند. نويسندگان ضمن ارائه توضيحاتي درباره 
کبرويه،  طريقت  عرفاي  آراء  و  ديدگاه  در  رنگ  شناخت 
رنگ در عرفان اسالمي، مقامات رمزي نورهاي رنگي در 
معماري مقدس ايران را مطرح مي کنند. نويسندگان کتاب 
"حس وحدت"، نادر اردالن و الله بختيار، ١٣٨٠، فصلي به 
تفسير نمادين رنگ اختصاص داده اند. نويسندگان پس از 
معرفي هفت رنگ و نظام سه رنگه و چهار رنگه، به رابطه 
کيميا و رنگ مي پردازند و رنگها را شاخصي مي دانند براي 
عارف، تا بدان وسيله مقام روحاني خويش را به داوري 
گيرد و عالم رنگ را جهت دهنده سلوک عارف مي دانند و 
سپس با مثلهايي از معماري، رنگهاي همجوار، ناهمساز و 
نظامهاي رنگي يکترازه و چند ترازه را معرفي مي کنند. در 
مقدمه همين کتاب، حسين نصر به وجه معنايي نور و رنگ 
اشاره دارد. در کتاب "مباني عرفاني هنر و معماري اسالمي: 
کيمياي خيال"، بلخاري، ١٣٨٤، برخي مفاهيم حکمت اسالمي 
از ديدگاه حکماي ايراني اسالمي مانند اصول نور و تجلي و 
ظهور آن را بيان کرده است. همچنين در کتاب «تجلي نور 
و رنگ در هنر ايراني اسالمي»، بلخاري، ١٣٨٤، به مباني 
عرفاني نور و رنگ در هنر ايراني اشاره داشته و نور و 
رنگ از منظر انديشمندان و عرفاي اسالمي را بررسي کرده 
است. در عموم پژوهشهاي ياد شده، مباني رنگ در عرفان 
شيعي ديده نشده است و بيشتر نظريات عرفاي کبرويه 
خانقاه-  در  رنگ  نمادپردازي  همچنين  است.  شده  ارائه 
مزارهاي شيعي و سني ديده نشده است. پژوهش حاضر 
عالوه بر بررسي مباني نمادپردازي رنگ در عرفان شيعه 

جدول ١. نمونه خانقاه - مزارهای مورد بررسی در اين پژوهش، مأخذ: نگارندگان.

نمونه هاي سنينمونه هاي شيعي

آرامگاه شيخ صفي الدين اردبيلي، 
آرامگاه شيخ نعمت اهللا ولي

آرامگاه شيخ اجمد جام،
 آرامگاه بايزيد بسطامي

نمودار ١. روش تحقيق، مأخذ: نگارندگان.



و سني، در جستجوي ميزان بکارگيري اين نمادهاي رنگين 
در خانقاه مزارهاي شيعي و سني و شباهت ها و تمايزات 

آنها است.

١. نور و رنگ در قرآن کريم
َماَواِت َواْألَْرض" (نور، ٣٥)،  با توجه به آيه « اهللاَُّ ُنوُر السَّ
خداوند نور آسمان ها و زمين است. اوست که وجود را از 
عدم ظاهر ساخت و حق را از خلق امتياز بخشيد و مراتب 
را شناسانيد. زيرا ظهور عالم کون به واسطه اسم "نور" 
است و اسم "نور" اوست که اسماء و صفاتش را آشکار 
کرده و آثار آنها را ظاهر ساخته است (جيلي، ١٣٩٢، ١٢١). 
مالصدرا تعبير وجودي از نور دارد و وجود اشياء را از 
مراتب نور دانسته است و در تفسير آيه نور مي گويد که 
معني افاضه نور او به آسمان ها و زمين، همانند آن است 
که بگويي: نور االنوار و وجودات االشياء (يعني اصل نورها 
و اصل وجودات اشياء). زيرا وجود هر شيء عبارت است 
از نوري که بدان، ماهيت و ذات آن شيء ظاهر و آشکار 
مي گردد، پس خداوند انشاء و ايجاد کننده انوار است به 
حقيقت ذات نوري خود (صدرالدين شيرازي، ١٣٩٢، ١٦). 
آن  و  (نور محض) نشأت مي گيرد  بي رنگ  از  نيز  رنگ 
نور محض واحد به صورت الوان متکثر در مراتب هستي 
ظهور مي يابد. در جاي جاي قرآن کريم به رنگ ها (الوان) 
و رمزگونگي آنها اشاره شده است. با توجه به اين آيات، 
الوان، نشانه هايي هستند از وجود ذات باري تعالي براي 
کساني که نعمات و آيات خداوند را يادآور مي شوند و به 
پديده ها را سرسري نمي گيرند(آيت  آنها مي انديشند و 
َماءِ َماًء َفَسَلَكُه  اللهي، ١٣٧٧، ١٤٠): َأَلْم َتَر َأنَّ اهللاََّ َأْنَزَل ِمَن السَّ
َيَنابِيَع ِفي اْألَْرِض ُثمَّ ُيْخِرُج بِِه َزْرًعا ُمْخَتلًِفا َأْلَواُنُه ُثمَّ َيِهيُج 
َلِذْكَرى ألُِولِي  َذِلَك  ِفي  إِنَّ  ُحَطاًما  َيْجَعُلُه  ُثمَّ  ا  ُمْصَفرًّ َفَتَراُه 
اْألَْلَباِب (زمر: ٢١). سفيد، سبز (و سبز تيره فام يا آبي گون 
: ُمدهاَمتان)، سرخ، زرد، آبي کبود (ازرق)، سياه از رنگ 

هايي هستند که در آيات قرآن آمده است. 
همچنين در قرآن از «صبغه اهللا» (رنگ خدايي) ياد شده 
است : ِصْبَغَة اهللاّ ِ َوَمْن َاْحَسُن ِمَن اهللاّ ِ ِصْبَغًة... (بقره :آيه  ١٣٨) 
. تفاسير متعددي در مورد صبغه اهللا بيان شده است. نقل 
شده اسـت کـه تـرسايان در روز هفتم مولود را  در  آبي  
زردرنگ به نام «معموديه» مي شستند و به اين عمل فخر 
مي کردند کـه مـا را صـبغه هست  و مسلمانان  را  نيست، 
حق تعالي در آيه فوق عمل آنها را رد کرد و صبغه  الهي  
نـاميد(خسرواني شريعتي، ١٣٧٤، ٢٢).  رنـگ  بهترين  را 
ائمه  «واليت  «فطرت»،  «اسالم»،  را  اهللا  صبغه  مفسرين 
عرفان  در  و  کرده اند  معني   « عليهم السالم  معصومين 
اسالمي نيز به معناي مرتبه واليت و درجه محبت است؛ 
چنان که ميبدي گفته است : دوسـتي حـق کـيميايي است 
که همه رنگها را فروشويد و وجود را  بـه  رنـگ خويش کند 
«امروز ايشان را  به  رنگ  دوستي  برآرد  و فردا به نور  خود  

رنـگين کـند» (همان). مولوي نيز در مثنوي معنوي صبغه 
اهللا را «رنگ باقي»(رنگ باقي صبغه اّهللا است و بس/ غير آن 
بربسته دان همچون  جـرس) و «يکرنگي» (صبغه اّهللا هست 
خم رنـگ  هـو/ پيسها يک رنگ گردد اندرو ) دانسته است 
(همان، ٢٣-٢٥). با توجه به اشارات قرآن به رمزگونگي 
ادامه  در  ها،  نشانه  اين  در  انديشه  به  دعوت  و  ها  رنگ 

نمادپردازي رنگ مطرح شده است.

۲.نمادپردازي رنگ از منظر ائمه اطهار و علما و عرفاي 
شيعي و سني

معماري  در  رنگين  رمزپردازي هاي  به  پرداختن  براي 
به رشته  تأويل جز  تأويل است و براي  به  نياز  اسالمي 

محکم صاحبان معرفت
نمي توان چنگ زد و براي شناخت اسرار و تأويل صحيح" 
نياز به فلسفه نبوي و معرفت است" (اردالن، ۱۳۸۰، ۵). 
از  نمادپردازي رنگ  به بررسي  ابتدا  ادامه  اين رو در  از 
ديدگاه ائمه اطهار و علما و عرفاي شيعه و سني پرداخته، 
و تفسيرها و تأويل هاي مربوطه بررسي مي شود و سپس 
و  مزارهاي شيعي  خانقاه  نمونه  پردازي هاي چهار  رنگ 

سني ارائه مي گردد. 

۲-۱. رنگ در روايات شيعه
قابل  اربعه شيعه روايات  کتب  از جمله  معتبر،  منابع  در 
به  غالبا  که  مي شود  ديده  رنگ  نمادپردازي  در  توجهي 
توصيف ريشه رنگ اشياء در آغاز خلقت، به ويژه نشأت 
گرفتن آنها از عرش پرداخته اند. روايتي از امير المؤمنين 
علي (ع) در توصيف انوار عرش است که به چهار نور سرخ، 
زرد، سبز، سفيد و چهار رنگ سرخ، زرد، سبز، سفيد اشاره 
دارد. همچنين امام سجاد (ع) و امام رضا (ع) در رواياتي به 
اين چهار نور و چهار رنگ مذکور از امير المؤمنين اشاره 
کرده اند. شروح و تعابيري از اين روايات موجود است که 
در آنها، شارحين به معاني باطني اين رنگها پرداخته اند. 
در اينجا دو حديث از احاديث گفته شده است که با توجه 
به اهميت آن تأويل هايي از آنها بيان مي گردد. حديث اول 
از امير المؤمنين علي (ع) است که مي فرمايند: "به راستى 
خداى تعالى عرش را از چهار نور آفريده است، نور سرخ 
كه از آن، سرخى رنگ سرخ به خود گرفته است؛ نور سبز 
كه از آن، سبزى رنگ سبز به خود گرفته است؛ نور زرد كه 
از آن، زردى، رنگ زرد به خود گرفته است؛ نور سپيد كه 
از آن، سپيدى، رنگ سپيد به خود گرفته است. و آن دانشى 
است كه خدا به حامالن عرش فرا داده است و آن از نور 
بزرگوارى او است، به بزرگى و نورش دلهاى مؤمنان را 
بينا كرده و به خاطر بزرگى و نورش نادانان با او دشمنى 
آغازند....» (کليني، ١٣٧۵، ص٣٧١-٣٧٣) . حديث دوم که 
مجددا به چهار رنگ سبز، زرد، قرمز و سفيد اشاره دارد، 
از ابو الطفيل از امام باقر عليه الّسالم، از امام سجاد (ع) نقل 

عرفان  در  رنگ  نمادپردازي  مباني 
شيعه و سني و الگوي استفاده از آنها 
در خانقاه-مزارهاي شيعي و سني 
(با تأکيد بر خانقاه-مزارهاي  ايران 
شيعي و سني قرن هشتم و نهم در 

ايران) / ١٧٣ -١٩٥ 



شماره ۶۰  زمستان۱۴۰۰
۱۷۷

فصلنامة علمي نگره

مى كند كه حضرت فرمود: خداوند عرش را چهار ربع آفريد 
كه پيش از آن چيزى را نيافريده بود، مگر سه چيز: هوا، 
قلم و نور. آنگاه عرش را از نورهاى مختلف آفريد. از جملة 
آن نورها، نور سبزى بود كه سبزها، از آن سبز شد، نور 
زردى بود كه زردها از آن زرد شد، نور سرخى بود كه 
سرخ ها از آن سرخ شد و نور سفيد و آن نور نورهاست و 
روشنى روز از آن است. سپس آن را هفتاد هزار طبق قرار 
داد كه هر طبقى همچون اّول عرش تا پايين تر پايينها است 
(ابن بابويه، ١٣٨٩، ٤٧٣). همچنين نقل شده است كه مردي 
از پيامبر (ص) پرسيد: يا رسول اهللا، خدا را از خلقش جز 
آسمانها، پرده اي است؟ فرمود: آرى ميان او و فرشته هاى 

گرد عرش، ٧٠ پرده از نور است، و ٧٠ پرده از ظلمت، ٧٠ 
پرده از آويزهاى ديبا، ٧٠ پرده از آويزه هاى سندس، ٧٠ 
پرده از دّر سفيد، ٧٠ پرده از دّر سرخ، ٧٠ پرده از دّر زرد، 
٧٠ پرده از دّر سبز، ٧٠ پرده از روشنى، ٧٠ پرده از برف، 
٧٠ پرده از آب، ٧٠ پرده از تگرگ، ٧٠ پرده از عظمتى كه 
وصف نشدنى است (مجلسي، ١٣٥١، ٤٤ ). و نيز در معارج 
النبّوه آورده كه جبرئيل و آدم و حّواء در فردوس اعلى 
عليين قصرى از نور، و در قصرى تختى از نور اخضر 
و احمر، و بر آن دخترى با تاج مكّلل و منّور، و در دو 
گوش او دو گشوارة سرخ و سبز، و پيش رويش حوريها 
به ادب دست بسته ايستاده، آدم و حّواء از نور و صورت و 
شكل او حيران شده. از مصدر جالل الهى نداء آمد: كه اين 
دختر نبى مصطفى، و زوجة ولى مرتضى، نامش صّديقه 
زهراء مى باشد... (رضوي قمي، ١٣٨٦، ٧١). همانطور که 
گفته شد، تأويالتي در مورد اين روايات موجود است که 
در ادامه تأويالتي از روايت اول و دوم بطور مجزا ارائه 

شده است. 

امير  از  اول  روايت  از  هايي  ٢-١-١.تأويل 
المومنين علي (ع)

رنگي  انوار  براي  شده  بيان  تعابير  مهمترين  مجلسي 
چهارگانه را موارد زير مي داند(مجلسي، ١٣٥١، ١٥-١٩): 
١. مقصود از آن، «جواهر قدسيه عقليه اند كه وسائط فيض 
خدايند، و رنگهاشان كنايه از سبب اختالفهاى چهارگانه اين 
جهانست كه محسوس است چون عناصر، اخالط و اجناس 
جانداران و مراتب وجود انسان كه طبع، نفس حساس، نفس 
متخّيله و عقل است، اجناس مولدات كه معدن، گياه حيوان و 
انسانست.“ ٢. ”اين انوار براى بيان قرب و بعد از نور االنوار 
است، نور سپيد نزديكتر است، نور سبز دورتر كه گويا 

تصوير ١. بعد و قرب انوار رنگي از نوراالنوار به تعبير مجلسي از حديث حضرت علي(ع) مأخذ: نگارندگان. مجلسي اول و دوم دو تفسير از اين 
رنگهاي معنوي ارائه داده اند مجلسي اول از بعد انساني،  سبز و سفيد را به دو مرتبه علم و زرد را به عبادت و سرخ را به محبت تعبير کرده ولي 
مجلسي دوم به صفات الهي و سفيد را به لطف قرمز را به قهر و سبز و زرد را به قدرت و علم الهي در جايي که هدف شبيه سازي مراتب انساني 

باشد از تبيين مجلسي اول و در جايي که تجلي الهي باشد از تبيين مجلسي دوم مي توان استفاده کرد، مأخذ: نگارندگان.

تصوير٢. تعبيرکربن از چهار رنگ مطرح شده در حديث حضرت 
علي(ع) بر اساس تفسير محمد کريم کرماني، مأخذ: نگارندگان.



تيرگى دارد و سرخ ميانه است ” (تصوير ١). ٣. اين انوار 
رمز صفات خدا است، سبز نشان قدرت اوست بر آفرينش 
و فيض بخشى ارواح كه چشمه هاى زندگى و منابع سبزيند 
و سرخ نشان خشم و قهر او است بعذاب و نابود كردن، 
تعبير  سپيد رحمت و لطف اوست(تصوير١) ٤. مجلسي 
چهارم را از پدر عالمة خود نقل مي کند : «نور زرد رمز 
عبادت و صورت رؤيائى آنست. نور سپيد رمز دانش است، 
و نور سرخ، محّبت است و در چهره محبين ديده مى شود، 
، و نور سبز معرفت است كه علم به خدا باشد (تصوير ١). 
مالصدرا در شرح کالم حضرت امير، مي گويد که عوالم 
پي در پي و بعضي از آنها باالي بعضي ديگر در لطافت 
مي باشند و آن چهار عالم هستند: ١.عالم اجرام و طبايع ٢. 
عالم نفوس حيواني ٣. عالم نفوس مدبر کلي ٤. عالم عقول 
محض. هيچ صورتي و فرعي در عالم شهادت نيست، مگر 
اينکه براي آن اصل االصولي و غيب الغيوبي در عالم ربوبي 
است و هيچ نور عقلي و روح امري در ملکوت اعلي نيست، 
مگر اينکه براي او سايه اي در اين عالم است. اما اختالف آن 
مالئکه از سرخي، سبزي، زردي و سفيدي چنان که امام (ع) 
توصيف نموده اند، براي اين است که ذات و صفتي که در 
معلول ها يافت مي شود بايد در علت هاي فعال آنها، چيزي 
به ازاي آن ذات و صفت بر وجه اليق و سزاوار به آن علت 
باشد. مالصدرا در ادامه شرح مي گويد : «نور قرمز مناسب 
با عناصر، آتش بوده و مناسب اخالط چهارگانه خون است 
که هر قرمزي در اين عالم از آن سرخ شده است و نور سبز 
مناسب با عناصر زمين بوده، و مناسب با اخالط چهارگانه 
سوداء است و هر صاحب سبزي از آن سبز شده؛ نور زرد، 
مناسب با هوا و مناسب با اخالط چهارگانه صفرا است 
و هر زردي از آن زرد گرديده است و نور سفيد مناسب 
با عناصر، آب و مناسب با اخالط چهارگانه بلغم است و 

هر سفيدي از آن سفيد شده است» (صدر الدين شيرازي، 
.(١٣٩٣، ٦١٩-٦٢١

انگاري رنگها و علم ميزان»  نيز در کتاب « واقع   کربن 
روايت  اين  از  کرماني  خان  کريم  محمد  از  تفسيري 
اميرالمؤمنين علي (ع) که "ان العرش خلقه اهللا تعالي من انوار 
اربعه ...." ارائه نموده و مي گويد:" نور سفيد، رنگ ستون 
بااليي سمت راست عرش است. اين همان عالم عقل کروبي، 
ذروه جبروت است که اسرافيل رمز آن است. نور زرد، 
رنگ ستون زيرين سمت راست عرش است. اين عالم روح 
است که ميکائيل رمز آن است. نور سبز، رنگ ستون بااليي 
سمت چپ عرش است. اين ذروه ملکوت يا عالم نفس است 
نور سرخ، رنگ ستون زيرين  است.  آن  و عزرائيل رمز 
سمت چپ عرش است. اين عالم طبيعت است و جبرئيل رمز 
آن است زيرا جبرئيل صانع عالم ماست" (تصوير ۲؛ کربن، 
۱۳۸۹، ۲۱۴). به نظر کربن، رنگهاي اشاره شده در روايت 
حضرت علي (ع) داراي چند اليه تأويل اند. او به عنوان مثال 
در پنج مرحله به تأويل رنگ سرخ مي پردازد. ۱." تأويل  تصوير ٥. مراتب و معاني چهار رنگ چهار رکن عرش با توجه به 

ديدگاه حسن زاده آملي، مأخذ: نگارندگان.

عرفان  در  رنگ  نمادپردازي  مباني 
شيعه و سني و الگوي استفاده از آنها 
در خانقاه-مزارهاي شيعي و سني 
(با تأکيد بر خانقاه-مزارهاي  ايران 
شيعي و سني قرن هشتم و نهم در 

ايران) / ١٧٣ -١٩٥ 

تصوير ٤. انوار رنگي عرش واليت ، مأخذ: کربن، ١٣٨٩،  ٢٣٤ .

تصوير ٣. پنج مرحله تأويل رنگ سرخ، مأخذ: نگارندگان.



شماره ۶۰  زمستان۱۴۰۰
۱۷۹

فصلنامة علمي نگره

بعد ظاهري رنگ سرخ».۲.»بعد باطني رنگ سرخ».۳: "بعد 
باطن رنگ  تأويل  التأويل)". ۴."  (باطن  تأويل رنگ  باطني 
سرخ (تأويل الباطن)". ۵." باطن باطن (باطن الباطن)" (همان، 

۲۳۲-۲۳۴؛ تصوير ۳). 
او تأويل بعد ظاهري رنگ سرخ را «طبيعت» مي داند. در واقع 
تأويل رنگ سرخ در اين حالت، رکن چهارم عرش کيهاني 
(عرش رحماني) که طبيعت است، است. بعد باطني رنگ 
سرخ، ما را به باطن عرش کيهاني که عرش قدسي (عرش 
واليت) مي برد(تصوير ۵). چهار امام از ميان دوازده امام 
نيز، ارکان عرش واليت اند. آن رحمت که به نبوت يا رحمت 
نبوي (رحمان النبوه) تعبير مي شود، بر اين عرش مستقر 
است. آن ستون که از نور سفيد است، در اينجا صورت 
عرفاني امام دوازدهم است. ستون پائيني سمت راست که 
از نور زرد است، تجسم امام علي (ع) است. ستون بااليي 
سمت چپ که از نور سبز است، تجسم امام دوم، حسن ابن 
علي (ع) است و ستون پاييني سمت چپ که از نور سرخ 
است، تجسم امام سوم، حسين ابن علي (ع) است که در 
اثر واقعه کربال او را سيد الشهداء لقب داده اند(تصوير ۴). 
ستون چهارم که با نور سرخ امام حسين شهيد سرخ شده 
است، باطن ستون چهارم، ستون طبيعت است که در عرش 

کيهاني به نور سرخ مخصوص گشته است (همان). 
تأويل ظاهر رنگ سرخ که «طبيعت» است، خود نيز داراي 
تأويل (معناي باطني) است. از طريق تأويل ظاهر رنگ سرخ 
به ستون چهارم يا ستون زيرين سمت چپ عرش رحماني، 
يعني به جوهر طبيعت (نور سرخ) مي رسيم. از سوي ديگر، 
آنچه باطن طبيعت يا باطن يک آسمان خوانده شده است، 
فرشته آن طبيعت يا آسمان است. از ميان چهار ملک مقرب 
که ستونهاي عرش کيهاني اند، جبرئيل فرشته عالم طبيعت 

ماست (همان،  ۲۳۴-۲۳۵؛ تصوير ۳). 
به اين طريق تطابق اکيد ميان چهارگانه عوالم، چهارگانه 
مالئکه مقرب، چهارگانه واليت برقرار مي شود و مي توان 
دريافت که چگونه در هر چهارگانه، ذکري از رنگ سرخ 
وجود دارد (کربن، ۲۳۴-۲۳۵). کربن در تأويل باطن رنگ 
سرخ (تأويل الباطن) مي گويد که ”تأويل فعلي [در مرحله 
چهارم]ما را به امام درون، راهنماي شخصي سري هر 
يک از ما، به رب يا پروردگار که هر بنده مؤمني مربوب 
آن است، باز مي برد. در درون هر انسان يک امام حسين 
هست. ولي اين امام درون در محاصره دشمنان قرار دارد 
و اينها همه نيروهاي نفس اماره اند. در درون هر انسان يک 
واقعه کربال روي مي دهد. ممکن است در کربالي قلب او، 
نفس اماره چيره شود و ياران عقل يعني فرشتگان موکل بر 
خيرات را نابود سازد و عقل و ياران آن را به قتل برساند“. 
و اما باطن باطن (باطن الباطن): به نظر مي رسد که باطن اين 
باطن فقط مي تواند امام باشد – اما نه به اعتبار ظهور موقتي 
اش بر زمين، بلکه به اعتبار حقيقِت حقيقت مابعدالطبيعي اش 
در عالم علوي، يعني در عالم علوي حقيقت محمدي، تجلي 

ازلي کنز مخفي، عالم علوي ”چهارده معصوم“ به لحاظ 
وجود نوري شان (همان).

در  نکته  يک  و  هزار  کتاب  در  آملي  حسن زاده  عالمه   
اشاره اي به اين حديث مي نويسد: ”عرش بر اساس حديث 
کتاب كافى، چهار ركن دارد به چهار رنگ: سفيد و زرد و 
سبز و سرخ، بتدريج از صفا و خلوص به تندى و تيرگى 
كه به ظلمت و سياهى نمى رسد. تسبيحات اربع، اول تنزيه 
است مناسب با سفيدى، و تحميد از صفات جمال به دادن 
نعمت كه خدا را براى خرما بخواهيم، و ال اله اال اهللا آنكه 
پس از توجه به نعمت آنها را خدا و معبود ندانى، و اهللا اكبر 
آن را غالب بر همه شناسى و سرخ تناسب با غلبه دارد و 
سبزى با تنعم و فراخى، و صفرت تجلى ذات در خلق. يا 
نور سفيد ذات بحت است بى نشان، و صفرت تجلى ذات در 
خلق، و سبزى مبدأ نعمت و حيات، و سرخى غلبه و فناى 
ذوات(تصوير ۵). بيت المعمور مقابل عرش است در آسمان 
هفتم، و كعبه محاذى او در زمين، و دل مؤمن محاذى آن 
در بدن انسان، يا چهار مرتبه عقل نظرى و چهار عقل عملى 
و چهار مرتبه ادراك: حس و تخيل و توهم و تعقل“ (حسن 
زاده آملي، ۱۳۶۵، ۵۹۸). از اين روي با توجه به گفته حسن 
زاده آملي تسبيحات اربعه، بيت المعمور، کعبه، دل انسان 
مؤمن، چهار مرتبه عقل نظري، چهار مرتبه عقل عملي و 
چهار مرتبه ادراک، در توازن و تطابق با عرش، داراي چهار 

مرتبه رنگي قرمز، زرد، سفيد و سبز مي باشند.

٢-١-٢ . تأويل هايي از روايت دوم از امام سجاد (ع)
قطيفي در بيان معناي عرش، به گوشه اي از مضمون زيارت 
اّهللا أنوارا، فجعلكم بعرشه محدقين،  جامعه کبيره (خلقكم 
حتى مّن علينا بكم) و روايت امام سجاد (ع) در مورد انوار 
اربعه عرش اشاره مي کند. قطيفي در شرح اين بخش از 
زيارت جامعه مي گويد: بوجهي ائمه عرش اعظم و بوجهي 
وحدانيتند،  عرش  کننده  آشکار  آنها  آنند.  حامالن  ديگر 
همچنين آنها اسم اکبر اعظم اند که خدا بوسيله آنها انجام 
مي دهد و آنها را واسطه براي کل، هم در ابتدا و هم در 
بازگشت قرار داده است ( آل عبد الجبار قطيفي، ١٤٣١ق، 
٢٢٧). همچنين قطيفي در يک معنا مقصود از عرش را ارواح 
و صور و طبائع ائمه دانسته است و براي همه اينها، هشت 
رکن همچون شاخه هاي درخت عرش در نظر گرفته است و 

تصوير ٦. مراتب و تطابق انوار رنگي با ساختار هستي و تبيين 
ساختار هستي و تطابق آن با عرش و حقيقت محمديه و ظهور نوري 
ائمه از نظر قطيفي (با استناد به زيارت جامعه کبيره و روايت امام 

سجاد (روايت دوم))، مأخذ: نگارندگان.
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.جدول ۲ . ديدگاه برخي عرفاي شيعي در مورد معاني رنگ ها و شهود مراتب رنگين در سلوک ، مأخذ: نگارندگان

عرفان  در  رنگ  نمادپردازي  مباني 
شيعه و سني و الگوي استفاده از آنها 
در خانقاه-مزارهاي شيعي و سني 
(با تأکيد بر خانقاه-مزارهاي  ايران 
شيعي و سني قرن هشتم و نهم در 

ايران) / ١٧٣ -١٩٥ 
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فصلنامة علمي نگره

آن را به روايت امام سجاد (روايت دوم) در التوحيد صدوق 
مربوط ساخته که عرش را شامل چهار نور و هشت رکن 
تبيين  در  قطيفي  ديگر  بياني  به   .(۲۲۸ (همان،  دانسته اند 
با عرش و حقيقت محمديه،  ساختار هستي و تطابق آن 
مرتبه سوم حقيقت محمديه را عرش و ظهور نوري ائمه 
در چهار مرتبه نور سفيد (نمادي از معاني آنها)، نور سرخ 
نور سبز  و  رقائق)  (مظهر  زرد  نور  آنها)،  طبائع  (مظهر 
(نمادي از ارواح و صور آنها) مي داند (تصوير ٦). مشابه 
همين تعبير، در جايي ديگر قطيفي در تطابق انوار با ساختار 
هستي، نور سفيد را متناظر با عقل کل، نور زرد را نماينده 
روح و نفس به اعتباري، و به اعتباري نور سرخ را نماينده 
نفس (چرا که سرخ شديد شده نور زرد است) و مي تواند به 
مبدأش عقل نزديکتر باشد و حالت متراکم تري از زرد تلقي 
گردد. نهايتا نور سبز مظهر جسم کلي يا طبيعت کلي است. 
و براي هر يک از اين انوار به تعداد خاليق تا روز قيامت 
و حتي بعد از آن مصاديق وجود دارد. و اصل همه انوار 
سفيد است و ضد آن سياه و ما بين آن طيفي شکل مي گيرد 
که متناسب با مراتب وجود است و بين آنها تفاوت در زمان 
ظهور نيست و بلکه تفاوت ها در رتبه تقرب به نور سفيد 
است و ريشه همه نورها در عالم امر و مشيت است ولي 
در آنجا بسيط و متراکم اند و در آثار گوناگون بخاطر تحقق 
مشيت متفاوت ظهور پيدا مي کنند(همان، ٢٣١-٢٣٢؛ تصوير 
٦ ). مطابق معاني فوق ائمه در ساختار خلقت و اداره هستي 
به تعبيري مرکز مديريت  قيامت نقش عرش را دارند.  تا 
هستي و کنترل تحوالت آن، وجود عرشي و نوري ائمه 
است. قطيفي مطابق روايات متواتر آغاز و پايان تکامل هر 
موجود (از مالئکه تا بقيه موجودات) را وجود ائمه دانسته 
و به اين معنا همه را در طواف و دوران حول وجود آنها 
مي داند. بدين ترتيب ظهور نوري ائمه ( چهار نور رنگين) در 

تمامي هستي و در مراتب گوناگون وجود (هستي) سيران 
دارد و در هر مرتبه مي توان براي آن تأويلي قائل شد. 

۲-۱-۳. رنگ در بين علما و عرفا و صوفيان شيعي 
نوربخشـيه در تاريخ تصوف از آن نظر اهميـت دارد کـه 
در ارائـه و معرفـي حرکتـي بـا جـوهر شيعي - صوفي، 
پيشتاز بود و تا اندازه اي راه را براي تأسيس دولت صفوي 
هستي  نظام  ٤٠).در   ،١٣٩٠ شيجاني،  کرد(جاللي  هموار 
شناسي سيد محمد نوربخش١،      عوالم کليه به پنج قسم، 
عالم الهوت، عالم جبـروت، عالم ملکوت، عالم ملک، عالم 
ناسوت که همان عالم انسان کامل اسـت، تقسـيم مي شـود. 
از ديدگاه وي، نور به سه معنـاي وجـود، علـم و ضـيا اسـت 
(جاللي شيجاني، ١٣٩٣، ٢٢٦). به اعتقاد نوربخش از ميان 
انواع تجلي اکثر اوقات تجليات افعالي حق تعالي، متمثل به 
انوار رنگي مي شود و در جميع رنگها تجلي مي کند. از نظر 
وي، طور اول، رويگرداني از مقتضيات طبيعـت حيـواني 
و آمـال طينـت انسـاني، در صحبت مرشد کامل است که 
باعث صفاي کامل در اثر عبادات قالبي و ذکر زبـاني شده و 
به نور سبز ظهور يافته است. در عالم عناصر و طبايع، رنگ 
سبز اعم الوان است. طور دوم، تزکيه نفس است از اخـالق 
مـذموم شـيطاني، سـبعي و بهيمـي . عـالمي بينهايت از نور 
کبود، نور ملکوت سفلي است و سيران در آن عالم ابتداي 
سيران در صفت الباطن است. تجلي حق به اين رنگ، عالمت 
اطمينان و تزکيه نفس است. طور سوم، تصفيه قلب است 
به اخالق حميده. عالمي بينهايت از نور سرخ، بدايت ملکوت 
علوي است و تجلي به همين رنگ، عالمت کمال تصفيه قلب 
است. طور چهارم، تخليه سر است از جهالت و اعتقادات 
فاسده که به نور زرد است. طور پنجم، تجليه روح از دنائت 
همت به علو همت نام دارد. عـالمي بـي نهايـت از نور سفيد، 

تصوير٧. تجليات حضرت حق متمثل به انوار رنگي به اعتقاد نوربخش و اسيري الهيجي (نوربخشيه)، به اعتقاد زين العابدبن شيرواني (نعمت 
اللهيه)، مأخذ: نگارندگان.

تصوير ٨. ترتيب هفت عالم و رنگهاي مربوط به آن از نظر کربن(به نقل از محمد کريم خان کرماني) با توجه به حديث حضرت علي، مأخذ: 
نگارندگان.



نور نهايت ملکوت علوي است. طور ششم، خفي است که 
در آن تمام انوار متلونه در رنگ سياه مضمحل مي شود و 
جميع تعينات متکثره در وحدت عالم جبروت طيران مي کند. 
بنـابراين، عـالمي بينهايت از نور سياه، نور جبروت است و 
تجلـي بـه همـين رنـگ، عالمـت کمـال تجليه خفي از کثرت 
ماسوي اهللا است. طور هفتم، که همان غيب الغيوب است، 
عالمي بينهايت بـي رنـگ و نـور الهـوت است. فنا و بقاء 
باهللا در اين طور رخ ميدهد و الوان انوار، صفات اطـوار دل 

است ( همان، ٢٢٩؛ تصوير٧). 
اسيري الهيجي (۸۴۰ ه.ق) از مشايخ نوربخشيه نيز، بر اين 
باور است که حق تعالي در تجلي افعالي خود متمثل به انوار 
رنگي سبز و كبود و سرخ و زرد و سفيد و در تجلي صفاتي 
گاهي به نور سياه است: "اكنون بدانكه تجّلى كه ظهور حّق 
است بر ديده دل پاك سالك از روى كلّيت به چهار نوع 
است: آثارى، افعالى، صفاتى، و ذاتى، آثارى آنست كه به 
صورت  جسمانّيات كه عالم شهادتست از بسايط علوى و 
سفلى و مرّكبات به هر صورت كه باشد حضرت حق را 
بيند و در حين رؤيت جزم داند كه حضرت حق است؛ آن را 
تجّلى آثارى مى خوانند و از جميع تجّليات اين تجّلى آثارى 
و تجّليات صورى يعنى در صورت انسان مشاهده نمودن 
أتّم و اعال است و تجّلى افعالى آنست كه حضرت حق به 
صفتى از صفات فعلى كه صفات ربوبّيت اند متجّلى شود 
و اكثر آنست كه تجّليات افعال متمّثل به انوار متلّونه نمايد 
يعنى حضرت حق را به صورت نور سبز و نور كبود و 
نور سرخ و نور زرد و نور سفيد بيند. تجّلى صفاتى آنست 
كه حضرت حق به صفات سبعه ذاتّيه كه حيات، و علم، و 
قدرت، و اراده، و سمع، و بصر، و كالم است متجّلى شود 
و گاه در تجّلى صفاتى نور سياه نمايد يعنى حّق را متمّثل 
به صورت نور سياه بيند و تجّلى ذاتى آنست كه سالك 
در آن تجلى فانى مطلق شود" (اسيرى الهيجى ، ۱۳۱۲، ۵۷؛ 

تصوير ۷).
شاه نعمت اهللا ولى ( ۷۳۰ ه ق )۲         در رساله «تفسير آيه 
نور» مي گويد: "وعالم مظاهرند و حق تعالى به اسم النور 
بر ذرات سماوات و ارض اشباح تجلي فرموده و نوراهللا 
نورالسموات و االرض، به عيون روشن، اعيان را نموده 
است. بعضي برآنند که الوان بينند و بعد از آن، نور؛ اين 
غلط ديده اند، بلکه اول نور ديده شود آن گاه الوان بينند به 

نور " (قابل، ١٣٨٩، ٢١٦). همچنين ذکر مي کند که عين نور 
قابل الوان زجاج نيست، اما در نظر احمر و اصفر و اخضر 
نمايد (همان، ٢١٥). زين العابدين شيرواني (۱۱۹۴ ه ق) که 
از عرفاي نعمت اللهي است، سلوک را هفت مرتبه دانسته و 
براي هر مرتبه نوري رنگي قائل است: «بدانكه سلوك هفت 
مرتبه دارد كه آن را مراتب سبعه خوانند و در هر مرتبه 
نورى مشاهده مى شود و آن نور در هر مقامى به رنگى 
و لونى نمايد مرتبه اّول توبه و طاعت و ذكر است در اين 
مرتبه نور سبز مشاهده مى شود مرتبه دوم تزكيه نفس 
است از صفات نفسانى و هواجس شيطانى در اين مرتبه 
نار و هوا و خاك مشاهده كردد و چون بمقام اطمينان رسد 
نور كبود مالحظه نمايد. مرتبه سوم چون بمقام قلب رسد 
و مّتصف باوصاف حميده گردد، نور سرخ مشاهده كند 
و اين در عالم ملكوت باشد. مرتبه چهارم تخليه سّر است، 
از غير حق تعالى و چون سالك بمقام سّر رسد، نور زرد 
مشاهده کند. مرتبه پنجم چون سالك سير روح نمايد و در 
مقامى رسد كه مشاهده ارواح كند درين مرتبه نور سفيد 
مالحظه نمايد مرتبه ششم مقام خفى و سّر السّر است و 
چون عارف بدين مقام رسد در واقعه نور سياه مشاهده 
كند و آن عالم جبروت است مرتبه هفتم غيب الغيوب است 
كه آن را فناء در فناء كويند و آن مقام بى رنگ است و فناء 
فى اّهللا عبارت از انعدام وجود موهومى است (شيروانى ، 

۱۳۱۵، ۲۸۹؛ تصوير۷). 
عالم  هفت   ) عالم  هشت  کرماني  خان  کريم  محمد  شيخ 
بعالوه عالم الوهيت مخفي) و رنگ نور آنها را با توجه به 
اين حديث بدين صورت مي داند: که انوار در " عالم قلب و 
نور خداوند" به صورت انوار حقيقي واقعي وجود دارند. 
در آنجا رنگ ها در يک اتحاد احدي متعالي، بدون قبول 
هيچگونه تعددي متحد شده اند. ۱. "چهار رکن عرش" يا عالم 
العقول که به نور سفيدند. ۲. "عالم ارواح" يا عالم صورتهاي 
لطيف(برزخيه) در ميان عقول و و نفوس [ معنا و صورت] 
است و به نور زرد است. ۳."عالم ملکوت" يا عالم نفوس 
مجرد از ماده است و به نور سبز است. ۴. "عالم طبيعت" که 
به رنگ قرمز است. ۵. "عالم هباء"به رنگ خاکستري است 
. ۶. "عالم مثال" سبز تيره است.۷. "عالم اجسام مادي" : که 

سياه است (کربن، ۱۳۸۹، ۲۲۴-۲۲۵؛ تصوير ۸). 
در جدول ٢ خالصه ديدگاههاي محدثين و حکما و عرفاي 

عرفان  در  رنگ  نمادپردازي  مباني 
شيعه و سني و الگوي استفاده از آنها 
در خانقاه-مزارهاي شيعي و سني 
(با تأکيد بر خانقاه-مزارهاي  ايران 
شيعي و سني قرن هشتم و نهم در 

ايران) / ١٧٣ -١٩٥ 

تصوير ٩ .معاني و مراتب رنگي از ديدگاه نجم الدين کبري، مأخذ: نگارندگان.



شماره ۶۰  زمستان۱۴۰۰
۱۸۳

فصلنامة علمي نگره

جدول ٣. ديدگاه برخي عرفاي سني در مورد معاني رنگ ها و شهود مراتب رنگين در سلوک، مأخذ: نگارندگان.
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تصوير١٠. مشاهدات روحاني نوراني عارف سالک متناسب با سطح معرفت و پاکي، از نظر نجم الدين رازي، مأخذ: نگارندگان.

تصوير١١. هفت مرنبه سلوک و انوار رنگي مربوط به هر مرتبه، به اعتقاد عالءالدوله سمناني، مأخذ: نگارندگان.

تصوير١٢.ترتيب مشاهده نورهاي رنگي توسط سالک از نظر ميبدي، مأخذ: نگارندگان.



شيعي در باب رنگ ها و مراتب رنگي ارائه گرديده است 
(جدول ٢).

 ۲-۲. رنگ در بين عرفاي اهل تسنن
نجم الدين کبري يکي از عرفايي است که توجه خود را به 
پديدارهاي شهودي رنگها و اشراقات رنگي معطوف کرد 
که بر عارف در حاالت معنوي وي ظاهر مي شوند ( کربن 
۱۳۸۰، ۴۲۱). از نظر نجم الدين کبري که طريقت خود را 
از  نوراني  لطيفه  استخراج  هدف  مي داند،  الکيميا"  "طريق 
از  او "رنگ سبز نشانى  از ديدگاه  عناصر ظلماني است. 
از  بيرون  كه  صورتى  در  آتش  رنگ  و  است  دل  حيات 
كدورت بود و صاف و پاك باشد نشانى از حيات همت 
است و همت همان قدرت است و اگر در آن حال رنگ كدرى 
را به مشاهده خود در آوردى بايد بدانى كه آن رنگ نشانى 
از آتش شدت و ناراحتى است و دليل بر آن است كه سالك 
ساير بر اثر مجاهده با نفس و شيطان به رنج و زحمت 
گرفتار شده است و رنگ كبود رنگ حيات نفس و رنگ زرد 
نشانى از ضعف و ناتوانى است»(نجم الدين کبري،  ۱۳۶۸، 

۷۶؛ تصوير ۹). 
ق)  رازي(٦٥٤  نجم  شاگردش  کبري،  الدين  نجم  از  پس 
به ذکر مسائل سير و سلوک با استفاده از تمثيالت رنگي 
ذکر  با  دل  چنانچه  وي  ديدگاه  از  است.  پرداخته  نور 
صيقل خورد، توانايي مشاهده انوار معنوي را پيدا مي کند. 
متناسب  سلوک،  و  سير  در  عارف  روحاني  مشاهدات 
با سطح معرفت و پاکي روحش، متفاوت مي شود. و اين 
تفاوت با رنگ ها نمايانده مي شود. اگر سالک در مرتبه نفس 
اين  لوامه باشد، نوري به رنگ کبود مي بيند. و نفس در 
مرحله هنوز با ظلمت پيوستگي دارد و به همين دليل است 
که سالکان مبتدي رنگ جامه خود را کبود انتخاب مي کند. 
چون ظلمت نفس کمتر شود و نورروح زيادت گردد، نوري 
سرخ مشاهده شود و چون نور روح غلبه کند نوري زرد 
آشکار و چون ظلمت نفس نماند نوري سپيد پديد آيد و 
چون نور روح با صفاي دل همراه شود، نوري سبز پديد 
آيد، وچون دل تمامي صافي شود، خورشيد درکمال اشعه 
که در انيه صافي ظاهرشود پديد آيد که البته نظر چشم از 
قوت شعاع او بر او ظفر نيابد. پس آنگه که سالک به مرحله 
شهود کامل برسد ديگر رنگ از ميان برمي خيزد و بي 

رنگي حاکم مي شود ( بلخاري، ١٣٨٤، ٤٨٨؛ تصوير ١٠). 
عالءالدوله سمناني (وفات ٧٣٦ ق) از علماي کبرويه مراتب 

رنگي شهودي سالک را اينگونه بيان مي کند: «مقصود آنكه 
چون مرد سالك روى از غيب و شهادت آفاق بگرداند و از 
شهادت انفس نيز اعراض كند و روى به غيب انفس  آرد، 
اول پرده [اى ] كه در نظر او آيد، پرده مكدر باشد كه پرده 
غيب شيطان است  . بعد از اين چون وجود ملطخ به لقمات 
حظوظى و ملوث به قاذورات معاصى بكل سوخته گشت و 
به سبب آتش ذكر فنا حاصل آمد نور نفس به ظهور آيد و 
پرده كبود خوش رنگ باشد. بعد از آن نور دل طلوع كند و 
پرده او سرخ عقيق رنگ باشد، سالك را از ديدن آن نور 
ذوقى عظيم به دل رسد و استقامتى در سلوك پديد آيد. 
بعد از آن نور سبز پرتو اندازد و پرده او سفيد باشد. و در 
اين مقام علم لدنى كشف شدن گيرد. بعد از آن نور روح 
انسى اشراق كند و پرده او زرديى به غايت خوشاينده بود، 
و از ديدن او نفس ضعيف و دل قوى گردد. بعد از آن نور 
خفى كه روح القدس اشارت بدو است  در تجلى  آيد و پرده 
او سياه باشد، سياهيى به غايت صافى و عظيم باهيبت. گاه 
باشد كه از ديدن اين پرده سياه سالك فانى شود و رعشه  

بر وجود او افتد." (سمناني، ۱۳۸۳، ۳۰۲؛ تصوير ۱۱) . 
ميبدي (وفات ۹۱۱ ق)، از عرفاي اهل سنت، در ترجمه و 
شرح ديوان امام علي (ع) ترتيب مشاهده نورهاي رنگي 
توسط سالک حق را اينگونه بيان مي کند: «صوفّيه گويند 
سالك را منازل است، و اّول منازل توبه و طاعت و ذكرست، 
و درين مرتبه نور سبز متمّثل شود. ثانى تزكيه نفس از 
تا بصفات  نفس  بهيمى؛ چه  و  و سبعى  صفات شيطانى 
شيطانى گرفتارست، اّماره است و چون از آن خالص يافت 
و بصفات سبعى مبتالست، لّوامه است و چون از آن مبّرا 
شد و بصفات بهيمى آلوده است، ملهمه است و چون از 
آن معّرى شد، مطمئّنه است. و فرق ميان شيطنت اّماره و 
سبعّيت لّوامه آنست كه شّر اّول متعّديست و شّر ثانى الزم. 
و ترّقى سالك در طور نفس نزولى است؛ چه اّماره به صفت 
لّوامه به صفت  هوا و ملهمه به صفت آب و  نار است و 
مطمئّنه به صفت خاك. و در مرتبه اطمينان نور كبود متمّثل 
شود. و نهايت سير مطمئّنه ملكوت سفلى است.ثالث تحليه 
قلب به اخالق حميده، و در اين مرتبه نور سرخ متمّثل شود 
و دل ذاكر گردد و نور طاعات و اخالق  و صفات روحانّيه 
بيند، و نهايت سير قلب اوايل ملكوت علوى است. رابع تخليه 
سّر از غير حّق، و درين مرتبه نور زرد متمّثل شود، و نهايت 
سير سّر اواسط ملكوت علوى است. خامس مرتبه روح، و 
درين مرتبه نور سفيد متمّثل شود، و نهايت سير روح اواخر 

عرفان  در  رنگ  نمادپردازي  مباني 
شيعه و سني و الگوي استفاده از آنها 
در خانقاه-مزارهاي شيعي و سني 
(با تأکيد بر خانقاه-مزارهاي  ايران 
شيعي و سني قرن هشتم و نهم در 

ايران) / ١٧٣ -١٩٥ 

تصوير١٣. مشاهدات انوار رنگين سالک طريقت نقشبنديه در ذکر اهللا، مأخذ: نگارندگان.



شماره ۶۰  زمستان۱۴۰۰
۱۸۵

فصلنامة علمي نگره

احمد فاروقي سر هندي (معروف به حضرت مجدد الف 
ثاني)، از بزرگان نقشبنديه، عالم امر را پنج مرتبه قلب، روح، 
سر، خفي و اخفي نام مي برد و مي گويد: «ادراک و اطالع بر 
حقايق جواهر خمسه عالم امر نصيب کامالن امت رسول اهللا 
است و چون عالم صغير (انسان) نمونه ايست از آنچه در 
عالم کبير است؛ در عالم کبير نيز اين جواهر خمسه ثابت 
باشند و عرش مجيد، مبدأ اين جواهرات در عالم کبير است، 
در رنگ قلب انسان و به اين مناسبت قلب را عرش اهللا گويند 
و باقي مراتب از جواهر پنجگانه، فوق عرش اند. عرش و قلب 
برزخ اند ميان عالم امر و خلق» (مجدد الف ثاني، ١٣٨٣، ١٤٥-

ملكوت علوى است. سادس مرتبه خفى، و درين مرتبه نور 
عالم جبروتست.  نهايت سير خفى  و  گردد،  متمّثل  سياه 
سابع غيب الغيوب كه مرتبه فنا و بقاست" (ميبدى ، ۱۳۷۶، 
۱۴۵؛ تصوير ۱۲ ). قابل ذکر است که ميبدي شافعي مذهب 
بوده ولي تمايالت شيعي داشته است و همانگونه که در 
تصوير ۷ مشاهده مي کنيد، مراتب رنگي از منظر ميبدي 

مانند صوفيان نوربخشي و تعمت اللهي است. 
در مراحل سلوکي طريقه نقشبنديه نيز به شهود نورهاي 
به  منسوب  طريقتي  نقشبنديه  است.  شده  اشاره  رنگين 
          ٣ است  (٧١٧-٧٩١ق)  نقشبند  محمد  بهاءالدين  خواجه 

سفيد حسن زاده آملي

عه
شي

سفيد مالصدرا

سفيد بي رنگي شيخيه

سفيد نوراالنوار مجلسي

سفيد قطيفي

سفيد نور سياه بي رنگي نوربخشي

سفيد نور سياه بي رنگي نعمت اللهي

سفيد نور سياه بي رنگي ميبدي

ني
س

سفيد نجم 
رازي

يه
رو

کبريکب

سفيد نور سياه سمناني

سفيد نور سياه بي 
رنگي

نقشبنديه

جدول ٤. مقايسه مراتب رنگي شهودي علما، عرفاي شيعي و سني، مأخذ: نگارندگان.



١٤٦). و بنابراين مشاهدات انوار رنگي در طريقت نقشبنديه 
از لطيفه قلبيه آغاز شده و بدين صورت است: ١.نور لطيفه 
قلب، زرد ٢. نور لطيفه روح، سرخ ٣. نور لطيفه سر، سفيد 
٤. نور لطيفه خفي، سياه ٥. نور لطيفه خفي، سبز ٦. نور 
لطيفه نفس، بي رنگ (مدرسي چهاردهي، ١٣٥٣، ٨١٤-٨١٣؛ 
تصوير ١٣).  در جدول ٣ خالصه عرفاي سني در باب رنگ 

ها و مراتب رنگي ارائه گرديده است (جدول٣).
۲-۳. تشابهات و تمايزات مراتب رنگي شهودي عرفاي 

شيعي و سني
مطالعات نظريات محدثين، حکما و عرفاي شيعي و سني در 
مورد انوار رنگين و نماد پردازي هاي آن، نشان مي دهد که دو 
گونه نگرش در اين زمينه وجود دارد. عده اي با نگرش هستي 
شناسانه،  "تجليات نوري" حق تعالي را در ساختار هستي 
بيان کرده اند. و عده اي ديگر با نگاه معرفت شناسانه "انوار 

متجلي" شده در حين سلوک الي اهللا را معرفي کرده اند.
البته نمي توان رابطه بين اين دو را ناديده گرفت. نگرش 
اول، که در نمونه هاي شيعي ديده شد، تجلي حق تعالي را 
بصورت انوار اربعه عرش بيان کرده که آن انوار نيز در 
بقيه مراتب هستي، تجلي و ظهور يافته اند. محدثين، حکما 
و عرفاي شيعه در هر دو نگاه هستي شناسانه و معرفت 
( تصوير ۱۴  تبعيت مي کنند  الگوي خاصي  از  شناسانه، 
تجليات  آن  در  که  الگو بصورت هرمي ست  اين   . و۱۵) 
افعالي حضرت حق، بصورت انوار اربعه عرش نمايش داده 
شده، و همين چهار نور رنگين در ديگر مراتب هستي تجلي 
و ظهور کرده است و بصورت قوس نزول نمايش داده 
شده است (تصوير ۱۴)(قابل ذکر است که برخي از عرفا 
رنگ آبي را از رنگ سبز جدا کرده و بطور مستقل نشان 
داده اند). بر همين اساس، درجهت کمال نفس و سلوک الي 
اهللا، قوس صعود از پايين ترين مراتب به سوي باالترين 
مراتب هستي نشان داده شده است (تصوير ۱۴). در تمامي 
موارد بررسي شده علما و عرفاي شيعي، سفيد در باالترين 
اختالف در شروع  قبل آن زرد است. و  مراتب رنگي، و 
و  نوربخشي  مانند  برخي  است.  سبز  و  سرخ  با  مراتب 

نعمت اللهي و قطيفي و مجلسي شروع مراتب( عالم جسم يا 
طبيعت کلي) را سبز (تصوير ۱۴ و ۱۵)و برخي مانند حسن 
زاده آملي، مالصدرا و محمد کريم کرماني سرخ ديده اند

(جدول ۲ و۴) . 
نکته آن که، در نماد پردازي شيعه، رنگ سفيد، زرد و قرمز 
(تجلي انوار)، در ابتداي قوس نزول قرار گرفته و رنگ سبز 
و آبي (کبود) در ابتداي قوس صعود (انوار متجلي). حسن 
قوس  ابتداي  را  زرد  و  رنگ سفيد  و شيخيه،  آملي  زاده 
نزول و قرمز را ابتداي قوس صعود ديده اند. رنگ کبود در 
نوربخشي و نعمت اللهي (شيعه) و کبرويه و ميبدي (سني) 
در مراحل ابتدايي سلوک (قوس صعود) است. در نگاه اين 
سه، رنگ نشان تزکيه نفس و مرتبه اطمينان است و اين 
رنگ ابتداي سيران در صفت "الباطن" است (جدول ۲، ۳ و 
۴). بطور نمونه اهميت رنگ ملکوتي زرد، در مسجد شيخ 
لطف اهللا و مدرسه چهارباغ در بخش هاي بااليي فضاهاي 
داخلي و بخصوص در رأس قوس ها که تداعي کننده قوس 
نزول و در بخش هاي پايين تر (قوس صعود) رنگ آبي 

مشاهده مي شود (تصوير۱۶و۱۷ ).
اما در همه موارد بررسي شده عرفاي سني، بجز ميبدي، 
باالترين مرتبه رنگي سبز است. در واقع نور مرتبه جبروت 
را که برخي از طريقت هاي شيعي از آن به نور سياه اطالق 
(با  اين نور خفي را سبز  اند، در طريقت هاي سني  کرده 
پرده اي سبز رنگ) ديده اند(جدول ۳ و ۴). در مراتب رنگي 
عرفاي سني (بجز نقشبنديه)، رنگ کبود (آبي) در ابتداي 
و  است  آفاق  از  رويگرداني  رنگ  اين  که  است،  سلوک 
نمايانگر مراتب ابتدايي نفس است (جدول ۳ و ۴). بعبارتي 
در نگاه عرفاي اهل سنت، در قوس صعود (انوار متجلي)، 

اولين رنگ کبود (آبي) است، که نمونه استفاده از رنگ آبي 
را مي توان در تزيينات کاشيکاري فضاهاي خارجي مدرسه 
(قوس صعود) غياثيه خرگرد مشاهده کرد (تصوير ۱۸)، 

اما تزيينات داخلي اين بنا رنگين نيست (تصوير ۱۹).
با ديگر  نقشبنديه  همچنين مراتب رنگي شهودي طريقت 
موارد سني و شيعه بررسي شده متفاوت است. شروع 

عرفان  در  رنگ  نمادپردازي  مباني 
شيعه و سني و الگوي استفاده از آنها 
در خانقاه-مزارهاي شيعي و سني 
(با تأکيد بر خانقاه-مزارهاي  ايران 
شيعي و سني قرن هشتم و نهم در 

ايران) / ١٧٣ -١٩٥ 

.تصوير١٥ (راست). الگوي هرمي بر اساس مراتب رنگي طريقت 
نعمت االهي (رنگ سفيد و زرد در قوس نزول و رنگ هاي سبز و 

آبي در قوس صعود)، مأخذ: نگارندگان.

تصوير١٤ (چپ). الگوي هرمي بر اساس مراتب رنگي مجلسي 
در قوس  و سبز  نزول  قوس  در  و زرد  قطيفي(رنگ سفيد  و 

نزول) 



شماره ۶۰  زمستان۱۴۰۰
۱۸۷

فصلنامة علمي نگره

مراتب رنگي با رنگ زرد است که نمايانگر لطيفه قلب است 
انوار  همين شروع شهود  تفاوت  علت  و  و ۴)  (جدول ۳ 
متجلي از لطيفه قلبيه است و لطيفه نفسيه را بيان نکرده اند. 

۳. بررسي رنگهاي مورد استفاده در خانقاه مزارهاي 
قرن هشتم 

خانقاه هاي  در  استفاده  مورد  رنگهاي  بررسي   .۱-۳
شيعي

۳-۱-۱. خانقاه شيخ صفي الدين اردبيلي
 صفى الدين اردبيلي (۶۵۰-۷۳۵ق)، تحت تأثير طريقت شيخ 
زاهد گيالني بوده است. شيخ زاهد از متصوفه قرن هفتم 
بود. عده اي سلسله تصوف شيخ زاهد را پس از چهارده 
سلسله به امام رضا منتسب کرده اند و عده اي ديگر نسبت 
او را، پس از شانزده سلسله به حضرت علي (ع) مي رسانند 
(يوسف جمالي و پناهي، ۱۳۸۶، ۲۳۴). هر چند در سني 
بودن شيخ زاهد شکي نيست، اما در اين دوران تصوف به 
تشيع بسيار نزديک شد ( همان). بعد از به حکومت رسيدن 
صفويان، سران طريقه نوربخشي و همچنين نعمت اللهي، با 
خاندان صفوي رابطه خويشاوندي برقرار کردند و نزديکي 
دو گرايش نوربخشي و صفوي بيشتر شد؛ چنان که قاضي 
نور اهللا شوشتري را يک صوفي نوربخشي دانسته اند و نيز 
شيخ بهايي را نيز از پيروان نوربخشيه شمرده اند (جاللي 

شيجاني، ١٣٩٧، ١٦).

به سال ۷۳۵ه. ق.  وفات شيخ  از  بقعه شيخ صفي پس   
به  واحدهايي  صفويه  دوره  در  سپس  شد.  پايه گذاري 
مجموعه قبلي اضافه شد. خانقاه شيخ  صفي  الدين شـامل  
سردر بيرون بقعه، سردر ورودي بقعه، حياط باغچه، حياط 
قنديل خانه،  جنت سرا،  دارالمتولي،  بزرگ،  حياط  کوچک، 
مقبره   شيخ صفي الدين، مقبره ي شاه اسماعيل اول، حـرم 
خانه، چيني خانه. رنگهاي استفاده شده در اين مجموعه، 
هم در فضاهاي داخلي مجموعه و هم در نماهاي خارجي 
فيروزه اي،   آبي  است.  متنوع  بسيار  گنبدها  پوشش  و 
الجوردي و سورمه اي،  سبز آبي، سبز، سفيد، مشکي، زرد، 
طاليي، زرد-نارنجي، قرمز و قهوه اي از رنگهايي ست که 
در کاشيکاريهاي خارجي اين مجموعه بکار بسته شده اند. 
طيف آبي رنگ غالب در نماي خارجي اين مجموعه است. 
در فضاهاي داخلي، تنوع بي نظيري از رنگها موجود است. 
يکي از رنگهايي که در اين بنا خودنمايي مي کند، طاليي 
ست. همچنين رنگهايي از طيف قرمز و سبز، سفيد، زرد، 
الجوردي تيره و روشن، آبي فيروزه اي، مشکي در تزيينات 
سبز،  قرمز،  طاليي،  رنگهاي  است.  شده  استفاده  داخلي 
پوشش  در  نيز  و  باالتر  ارتفاع هاي  در  بيشتر  الجوردي 
داخلي گنبد و نيم گنبدها ديده مي شوند. اما در ارتفاع پايين 
تر کاشيکاري انجام شده و رنگ غالب آبي است و رنگهاي 
زرد و سفيد و سبز نيز همراه آن بکار رفته اند (تصاوير 

جدول ۵). 

رنگهاي استفاده شده در فضاي داخلي
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طاليي، قرمز (تيره و روشن)، سبز، سفيد، زرد، الجوردي تيره و روشن، آبي فيروزه اي،  اخرايي، 
قهوه اي،  ، مشکي

رنگهاي استفاده شده در فضاي خارجي

آبي فيروزه اي،  آبي الجوردي، سبز آبي، سبز، سفيد، مشکي، زرد، زرد-نارنجي، قهوه اي 

جدول ٥ .رنگ هاي موجود در تزيينات خانقاه شيخ صفي الدين اردبيلي، مأخذ: نگارندگان.



۳-۱-۲. خانقاه شاه نعمت اهللا ولي
از نعمت اهللا ولي (۷۳۰ ق) که نسبش به امام محمد باقر، آثار 
متعددي بر جاي مانده که موضوعات آنها در باب حکمت 
عرفاني است و بيشتر به مسائل خاص تشيع اثني عشري 
مربوط مي شود( کربن، ۱۳۸۰، ۴۳۸). مجموعه خانقاه شامل 
ورودي، صحن، حسينيه، رواق، حرم، مرقد، گنبد، چله خانه 
مقبره،  غربي  در  سر  است.در  خليل  شاه  آرامگاه  شيخ، 
کاشيکاري معرق با نقش اسليمي و رنگ هاي الجوردي، 
فيروزه اي،  سفيد و طاليي مشهود است. دو مناره، رواق 
صحن  شاهي،  محمد  سردر  دارالحفاظ،  و  عباسي  شاه 
وکيلي، صحن اتابکي و صحن ميرداماد از جمله قسمتهاي 
مختلف مجموعه خانقاهي شاه نعمت اهللا ولي مي باشند. بقعه 
شاه نعمت اهللا نيز داراي گنبدي مزين به نقاشي هاي روي 
گچ است. در ضلع جنوب غربي رواق پشت حرم فضاي 
(چهل شبانه  چله  يک  ولي حداقل  که شاه  است  کوچکي 
روز) را در آن سپري کرده است. تزئينات رنگين داخل 
آن بنا مربوط به دوران بعد از تيموريان است. بطور کلي 
تزيينات نماي خارجي و گنيد، با کاشي و بيشتر به رنگ 

آبي فيروزه اي و الجوردي ست و رنگهاي سبز، سبز-آبي، 
زرد، سفيد، مشکي، قهوه اي و طاليي نيز همراه رنگ آبي 

استفاده شده است.
 اما در داخل مجموعه خانقاه طيف رنگها متفاوت مي شود. 
رنگهاي قرمز، زرد و سبز بيشتر به چشم مي خورند، بخصوص 
در چله خانه شاه نعمت اهللا اين امر مشهود است. عالوه بر آنها 
سفيد، آبي فيروزه اي و الجوردي، طاليي، سبز زيتوني، اخرايي، 
قهوه اي،  خاکستري، مشکي نيز همنشين اين رنگها بوده اند. در 
داخل بنا، تزيينات در ارتفاع پايين بصورت کاشيکاري بارنگ 
آبي و زرد است و در ارتفاع هاي باالتر، خطاطي و نقوش اسليمي 
و ختايي روي گچ مزين به آيات قرآن و اسماء متبرک چهارده 
معصوم، با رنگهاي غالب قرمز، سبز و زرد، سفيد و نيز رنگهاي 
الجوردي، طاليي، خاکستري و مشکي است (تصاوير جدول ٦).

۲,۳.بررسي رنگهاي مورد استفاده در خانقاه هاي اهل 
تسنن 

۱,۲,۳.آرامگاه شيخ احمد جام
شيخ احمد نامقي جامي (٤٤٠-٥٣٦ ق) از بزرگان سلسله 

عرفان  در  رنگ  نمادپردازي  مباني 
شيعه و سني و الگوي استفاده از آنها 
در خانقاه-مزارهاي شيعي و سني 
(با تأکيد بر خانقاه-مزارهاي  ايران 
شيعي و سني قرن هشتم و نهم در 

ايران) / ١٧٣ -١٩٥ 

جدول ٦. رنگ های موجود در خانقاه شاه نعمت اهللا ولی .  

رنگهاي استفاده شده در فضاي داخلي
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خان

قرمز، سبز، سبز زيتوني، سفيد، زرد، الجوردي، آبي (آبي فيروزه اي)، طاليي،
 اخرايي، قهوه اي،  خاکستري- مشکي، مشکي

رنگهاي استفاده شده در فضاي خارجي

آبي فيروزه اي،  آبي الجوردي، سبز آبي، سفيد، مشکي، زرد، قهوه اي،  طاليي 
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نقشبنديه است و مزارش در تربت جام است و تعدادي از 
مشايخ نقشبنديه نيز، در کنار مزارش مدفونند (مدرسي 
چهاردهي، ١٣٥٣، ٨١٢-٨١٣ ). خانقاه مزار شيخ احمد جام، 
شامل سر در ورودي، گنبدخانه اصلي، گنبد سفيد، مسجد 
کرماني، مدرسه، مسجد جامع شاهرخ، مسجد جامع عتيق، آب 
انبار و مزار شيخ احمد جام است. سر در ورودي مزار شيخ 
احمد جام که تنها ورودي محوطه اصلي مزار است، نقش هايي 
به رنگ هاي الجوردي و قرمز آذين بسته شده اند. ايوان آرامگاه 
داراي تزئينات کاشي معرق، مقرنس و کاربندي ست. کتيبه هاي 
ايوان به خط ثلث به رنگ سفيد بر زمينه الجوردي است. همچنين 
در پيشاني ايوان نقوش گياهي اسليمي زرد رنگ و سفيد بر 
زمينه آبي نقش بسته شده است. همچنين زمينه گنبد مدرسه 
فيروزشاهي، آبي فيروزه اي است و با نقوش هندسي سفيد رنگ 
آذين بسته شده است. بخش مياني گريو با کاشي هاي الجوردي 
و بخش پاييني با گره هاي هندسي در زمينه سفيد پوشانده شده 
است و خود گره نيز به رنگ فيروزه اي است. نماي خارجي 

مدرسه فيروزشاهي نيز، با کاشي معقلي فيروزه اي و الجوردي 
پوشانده شده است. گنبدخانه اصلي، از داخل داراي نقوش و 
خطوطي به رنگهاي الجوردي، سفيد و قرمز- قهوه اي است. 
فضاي داخلي مسجد عتيق با آجرکاري و گچبري پوشانده 
شده است و تزيينات رنگي چنداني به چشم نمي خورد، جز 
بخشهايي از کتيبه اي که رنگهاي الجوردي و سفيد آن مشخص 
است. فضاي داخلي مسجد جامع شاهرخ در وضعيت فعلي با 
گچ سفيد پوشانده شده است. بخشهايي از داخل مسجد کرماني 
با کاشي معرق الجوردي، زرد، قهوه اي،  سفيد آذين بسته شده 

است (تصاوير جدول ۷). 

۳-۲-۲.آرامگاه بايزيد بسطامي 
ابويزيد طيفور بن عيسي بن سروشان (وفات۲۳۴ يا ۲۶۱ق) 
يکي از بزرگترين صوفيان اسالم است و از اقطاب طريقت 
نقشبنديه است. مجموعه بايزيد شامل آرامگاه بايزيد، امام 
زاده محمد و مسجد مجاور آن، شبستان هاي مسجد بايزيد، 

رنگهاي استفاده شده در فضاي داخلي
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الجوردي، قرمز- قهوه اي،  قهوه اي،  سفيد، زرد، مشکي، آبي فيروزه ايخا

رنگهاي استفاده شده در فضاي خارجي

آبي فيروزه اي،  آبي الجوردي، سفيد، مشکي، زرد، قرمز- قهوه اي،  قهوه اي

جدول ٧ .رنگ های موجود در تزیینات خانقاه شیخ احمد جام ، مأخذ: نگارندگان.



مناره آجري، خانقاه، گنبد غازان خان، ايوان غازان خان 
شرقي  قسمت  در  است.  "سردابه"  نام  به  گنبدخانه اي  و 
مجموعه، ايواني ديده مي شود که تمام سطوح بنا به جز 
مقرنس کاري ها با سفال لعابدار پوشيده شده است. گنبد 
غازان خان در اواخر قرن هفتم يا اوايل قرن هشتم ساخته 
شده است. اين مقبره داراي گنبد ُرک با کاشي هاي فيروزه اي 
است. امامزاده محمد در ضلع جنوبي صحن مجموعه واقع 
امامزاده شبيه  بناي  است،  امام صادق(ع)  نواده  مدفن  و 
گنبد غازان خان است، بناي اوليه بقعه مربوط به غازان 

خان(۶۷۰-۷۰۳ ه-ق) و تعميرات آن مربوط به دوره ال 
آجري  تزئينات  داراي  و  بلند  امامزاده  است.ايوان  جاتيو 
فوق العاده زيبايي در نماي خارجي است. در بخش داخلي 
امام زاده محمد تزيينات گياهي ديده مي شود که به نظر 
مي رسد از دوره قاجار باشد. در ازاره رنگ هاي فيروزه اي 
رنگ هاي  گنبد  زير  و  ديوارها  در  و  روشن  الجوردي  و 
آبي،  گونه اي  قهوه اي،   طاليي،  عنابي،  سبز،  خاکستري، 
سرمه  اي و مشکي، سفيد ديده مي شود. در مرکزيت گنبد 

رنگ عنابي کار شده است (تصاوير جدول ۸).

عرفان  در  رنگ  نمادپردازي  مباني 
شيعه و سني و الگوي استفاده از آنها 
در خانقاه-مزارهاي شيعي و سني 
(با تأکيد بر خانقاه-مزارهاي  ايران 
شيعي و سني قرن هشتم و نهم در 

ايران) / ١٧٣ -١٩٥ 
رنگهاي استفاده شده در فضاي داخلي (امامزاده، بخش شيعي)
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رنگ هاي خاکستري، سبز، عنابي، طاليي، قهوه اي، 
 گونه اي آبي، سرمه اي و مشکي، سفيد، فيروزه اي و الجوردي.

رنگهاي استفاده شده در فضاي داخلي(مسجد بايزيد بسطامي)

تزيينات آجرکاري و گچبري (بدون رنگ)

رنگهاي استفاده شده در فضاي خارجي

آبي فيروزه اي،  آبي الجوردي (بسيار کم)، مشکي (بسيار کم)

جدول ٨ .رنگ هاي موجود در تزيينات آرامگاه بايزيد بسطامي، مأخذ: نگارندگان.
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 تصوير ١٨ و١٩ . استفاده از رنگ فيروزه اي (قوس صعود) و الجوردي در حياط مدرسه تيموري غياثيه خرگرد و تزيينات بدون 
رنگ گنبدخانه اين مدرسه(قوس نزول)، مأخذ: نگارندگان. 

تصوير١٦ و ١٧ . استفاده از رنگ زرد، در بااليي ترين نقطه (قوس نزول)پوسته داخلي گنبد مسجد شيخ لطف اهللا و يکي از ايوانهاي 
مدرسه چهارباغ (دو بناي شاخص شيعه در عصر صفوي) و نيز استفاده از رنگ آبي در بخش هاي پاييني دو بنا (قوس صعود)، 

مأخذ: نگارندگان.

نمونه  در  رنگي  مراتب  تمايزات  و  تشابهات   .۳-۳
خانقاه هاي شيعي و سني

با توجه به نمونه هاي بررسي شده، در چهار مورد خانقاه 
رنگ غالب در نماي خارجي، آبي است(تصوير ۲۰,۱) که در 
گرايش هاي سني ياد شده به معناي رويگرداني از آفاق و 
در گرايش هاي شيعه، نشان تزکيه نفس و اطمينان است. 
اما در تزيينات رنگي فضاي داخلي خانقاه ها تمايزات 
در  شده  برده  بکار  رنگ هاي  دارد.  وجود  چشمگيري 

سبز،  قرمز،  شامل  شيعي  خانقاه هاي  داخلي  فضاي 
(تصوير  است  و طاليي  زرد، سفيد، مشکي، الجوردي 
ها در مراتب رنگي عرفاي شيعي،  اين رنگ  که   (۲۰,۳
نماد عالم ملکوت و جبروت است، همچنين اين رنگ ها 
بايزيد  مجموعه  در   . دارد  واليي  اهميت  شيعه  نظر  از 
رنگي  تزيينات  محمد)،  امامزاده  بخش  (بجز  بسطامي 
ديده نمي شود(تصوير ۲۰,۲، راست). به نظر مي رسد 
رنگي  بي  و  سفيد  رنگ  نمادين  اهميت  به  امر،  اين  که 



نتيجه
در منابع معتبر شيعي به رواياتي از ائمه اشاره شده است که به توصيف رنگ در هستي در آغاز آفرينش 
پرداخته اند. مهمترين آنها روايتي از حضرت علي (ع) است که مي فرمايند خداي تعالي عرش را از چهار نور 
سرخ، سبز، زرد و سفيد آفريده است که هر آنچه سرخي، سبزي، زردي و سپيدي است از آن ها ريشه 
گرفته است. از مهمترين تأويل هاي اين روايت و روايات مشابه آن که از ديگر ائمه نقل شده است، اين است 
که ساختار هستي در تطابق و موازنه با اين چهار نور عرش اند و اين چهار نور رنگين، در برخي شروح، 
ظهور نوري ائمه است و ظهور و تجلي نوري ائمه در ساختار هستي سريان دارد. اين روايات و تعابير آنها 
نمادپردازي رنگ را در بين علما و عرفاي شيعي و به پيروي از آن هنرمندان معمار را که بعضا تحت تعاليم 
صوفيانه و خانقاهي بوده اند، به شدت تقويت مي کند. از ميان مکتب هاي عرفاني در ايران، مکتب ابن عربي 
و صوفياني که به نحوي تحت تأثير او بوده اند، مانند طريقت کبرويه و سپس شاخه هاي کبرويه مانند 
نوربخشيه و همچنين طريقت نعمت اللهيه به توصيف منازل سلوک و اطوار قلب، از طريق انوار و الوان 
پرداخته اند. تعاليم اين صوفيان، منجمله ديدگاه آنان نسبت به تجلي افعالي حق تعالي به صورت مراتب 

نورهاي رنگين در معماري خانقاه-مزارهاي قرن هشتم و نهم هجري نمود پيدا کرده است.
طبق اين پژوهش شباهتهايي بين رمزپردازي هاي رنگين علما و طريقت هاي شيعي و سني وجود دارد؛ چرا 
که طريقت هاي شيعي و سني (بجز نقشبنديه)، سلسله خود را به حضرت علي (ع) مي رسانند. يکي ديگر 
از داليل اين شباهت، تأثيرپذيري طريقت هاي کبرويه و شاخه هاي آن (مانند نوربخشيه) و نيز طريقت 
نعمت اللهيه از مکتب عرفاني ابن عربي است. در شخصي مانند نجم الدين کبري با مذهب سني، تمايالت 
شيعي ديده مي شود و برخي پيروان او مانند سعد الدين حمويه گرايش واضح شيعي داشتند. مفاهيم 
و آموزه هاي مکتب کبرويه با گرايش هاي آشکار شيعي در نظام فکري سلسله هاي بعدي تصوف نفوذ 
يافت. و عمال تفکرات نجم الدين کبري بر سلسله کبرويه و شاخه هاي ذهبيه و نوربخشيه (شيعي) اثر 
گذاشت. همچنين تأثيرات نجم الدين کبري را نمي توان بر شيخ صفي الدين اردبيلي ناديده گرفت. چرا 

نماي  .مراتب رنگي  تصوير ٢٠,١ 
خارجي خانقاه هاي شيعي و سني . 

داخلي ٢٠,٢ . مراتب رنگي فضاي داخلي خانقاه هاي سني .  فضاي  رنگي  مراتب   .  ٢٠,٣
خانقاه هاي  شيعي، مأخذ: نگارندگان.

عرفان  در  رنگ  نمادپردازي  مباني 
شيعه و سني و الگوي استفاده از آنها 
در خانقاه-مزارهاي شيعي و سني 
(با تأکيد بر خانقاه-مزارهاي  ايران 
شيعي و سني قرن هشتم و نهم در 

ايران) / ١٧٣ -١٩٥ 

نقشبنديه)  طريقت  (بخصوص  سني  عرفاي  منظر  از 
بازمي گردد. در خانقاه شيخ احمد جام تزيينات رنگي 
قرمز (عنابي)، سفيد، الجوردي و مشکي استفاده شده 

تزيينات  با  مقايسه  در  ولي  چپ)   ،۲۰,۲ است(تصوير 
کمتري  بسيار  شدت  از  شيعي  داخلي  فضاهاي  رنگي 

برخوردار است.  
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که پير او شيخ زاهد گيالني شاگرد شيخ  جمال الدين جبلي و او شاگرد نجم الدين کبري بوده است. 
همچنين همانطور که گفته شد، نفوذ نوربخشيان بر بزرگان صفويه را نمي توان ناديده گرفت و بنابراين 
اوصاف، رابطه درهم تنيده اي از صوفيان شيعي و سني مي توان ديد. در اين ميان طريقت نقشبنديه 
تفاوت بيشتري با گرايش هاي شيعي و سني ياد شده دارد، چراکه بر خالف ديگر طريقت هاي سني 

ايران، تحت تأثير گرايش هاي شيعي نبوده اند. 
اين پژوهش نشان مي دهد که رنگ هاي استفاده شده در خانقاه- مزارهاي شيعي در تطابقي نزديک با 
نمادپردازي هاي ذکر شده اولياء و عرفا است و يک الگوي هرمي تبعيت مي کند. بطور نمونه همانطور که 
گفته شد در نظر عرفاي نعمت اللهي و نوربخشي، رنگ هاي سبز و کبود (آبي) در مراتب پاييني سلوک 
سالک ديده مي شود و بدين معناست که سالک در مرحله توبه و تزکيه است و داللت بر عالم ملک دارد 
. در بررسي خانقاه هاي شيعي روشن شد که در نماهاي خارجي و نيز در بخش هاي در دسترس 
فضاهاي داخلي بيشتر رنگ آبي استفاده شده است. چرا که اين رنگ ابتداي سيران در صفت «الباطن» 
است. اما در بخش هاي داخلي خانقاه- مزارهاي شيعي، بخصوص در تزيينات پوسته داخلي گنبدها، 
رنگ هاي طاليي، زرد، قرمز، سبز (نور سبز)، سفيد و مشکي که در مراتب رنگي باالتري قرار دارند، 
ديده مي شود. از نظر عرفاي نعمت اللهي رنگ سرخ، زرد و سفيد و از منظر عرفاي نوربخشي رنگ 
کبود، سرخ، زرد، سفيد نشان ملکوت (سفلي و علوي) و نور سياه نشان عالم جبروت است. قطيفي هم 
نور سفيد، سرخ، زرد و سبز را به ترتيب مظهر معاني ائمه، طبايع ائمه، رقائق ائمه و ارواح و صور آنها 
مي داند. از نظر ابراهيم خان کرماني نيز، چهار رنگ سرخ، سبز، زرد و سفيد، چهار رکن عرش واليت 
را نشان مي دهند و به ترتيب نماد صورت عرفاني امام حسين (ع)، امام حسن (ع)، امام علي (ع) و امام 
زمان(ع) است و البته از نظر کربن هر کدام از اين رنگ ها داراي چند اليه تأويل اند. بدين ترتيب رنگ 
سرخ در عرش رحماني، طبيعت؛ در عرش کيهاني، جبرئيل؛ در عرش واليت، امام حسين(ع) و تاويل 
باطني آن امام درون هر انسان و باطن الباطن اين رنگ، به معناي حقيقت امام در عالم علوي (حقييقت 
محمدي)، تجلي ازلي کنز مخفي و عالم علوي ائمه به لحاظ وجود نوري شان است. در خانقاه مزارهاي 
سني بطور قطع رنگ غالب استفاده شده در نماي خارجي، آبي فيروزه اي و الجوردي است که کامال 
منطبق با مراتب نورهاي رنگي مطرح شده از عرفاي سني کبرويه است. آنها رنگهاي مشاهده شده در 
ابتداي سلوک، که هنوز نفس در مرتبه لوامه است را کبود (آبي) معرفي مي کنند. هر چند عرفاي طريقت 
کبرويه و به نحوي طريقت نقشبنديه تجليات حق تعالي را در مراحل سلوک با رنگ هاي سرخ و زرد 
وسبز و سفيد و سياه تعريف کرده اند، ولي درون خانقاه-مزارهاي هاي سني تزيينات رنگي استفاده 
شده به شدت خانقاه هاي شيعي نمي باشد. البته درون خانقاه احمد جام رنگ هاي قرمز-قهوه اي،  سفيد، 
مشکي زرد و آبي استفاده شده است، ولي همانطور که گفته شد درمقايسه به خانقاه مزارهاي شيعي 
به مراتب، به ميزان کمتري استفاده شده است. در مجموعه بايزيد نيز در بخش سني تزيينات رنگي 
مشاهده نمي شود ولي در بخش مقبره امامزاده محمد تزيينات رنگي به رنگ هاي عنابي، خاکستري، 

سبز، سفيد، مشکي، فيروزه اي و الجوردي ديده مي شود. 
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Dawlah Semnani, Sheikh Abdul Samad Isfahani Natanzi, Sheikh Dad in Yazd, Maulana Abu 
Bakr Zeinuddin Taybadi, Sheikh Ahmad Jami, Bayazid Bastami, Shah Ne’matollah Vali and 
Sheikh Safi Al-Din Ardabili. Amongst those buildings, four of the most important examples are 
monastery-mausoleums of Shah Ne’matollah Vali and Sheikh Safi Al-Din Ardabili from the Shia 
and monastery-mausoleums of Bayazid Bastami and Sheikh Ahmad Jami from the Sunni faith. 
Those four samples were selected particularly for the present study in which the structures and 
characteristics of color symbolizations were studied. 
The results show that according to the Shia ideology, the God is casting a four-sided lighting 
image over the throne; and those colorful lights, which indicate the light identity of the existence 
of Imams, are flowing through other material manifestations of the universe. Those colors could 
be interpreted in slightly different ways at each level of the universe. Those colors are symbols of 
variations in God’s image through the descending curve, while the potent peripatetic witnesses 
the colorful images of the creator within the curve of ascendance. Colors are the symbols of steps 
of the seekers’ demeanor in Sunni theosophy hypotheses as well, and the spectrum of manifested 
colorful lights indicates the quality of spiritual evolution of the seeker through the ascending path 
to reach the God. The studies suggest that color decorations in all four monastery-mausoleums 
are in concordance with those theosophical teachings. 
In all four instances, the prevalent color used at the external façade is blue, which symbolizes the 
elementary levels of the spiritual ascendance. The blue color indicates disdaining the horizons 
within the Sunni teachings while it symbolizes the height of certainty in some symbolization 
aspects of Shia theosophy. The blue color generally is a symbolization of certainty and the starting 
point of the path in “Al-baten” (internal/spiritual) characteristics. However, there are differences 
between Shiite and Sunni monastery-mausoleums within the internal spaces. Red, yellow, gold, 
green, white and black are more prominent in Shiite monastery-mausoleums that refer to the 
importance of those colors in Shiite perspective and the roots of guardianship as well as heavenly 
and extraterrestrial importance of those colors. 
Keywords: Color, Monastery-mausoleum, Symbol, Shiite, Sunni, Islamic Architecture of Iran
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Colorful decorations in Islamic architecture have always been the means of expressing meanings. 
In Islam and Islamic mysticism, color, like other creatures of the universe, is a symbol of something 
beyond matter. The one and only deity, without forms and material qualities, and of course without 
color, has manifested himself through the pure light and that light has appeared in multiple colors 
throughout the universe. In fact, in the case of color interpretation, a kind of cryptography must be 
used. Decoding the secrets of colors and their interpretations throughout our visual world, including 
the nature as well as manmade symbols would be possible through the religious knowledge enclosed 
in the hearts of the sages and mystics. Therefore, it is necessary to refer to the definitions and 
interpretations of religious leaders, mystics and sages in understanding the mysteries and secrets. The 
narratives from the Muslim Imams and also the statements of mystics have stressed the importance 
of color symbolizations within our world. According to the teachings of the Sufis, the esoteric 
realm of Islamic mysticism has been manifested through secrets and colorful symbols in our art and 
architecture, particularly within the architecture of monastery-mausoleums (Khaneghah-mazar(, 
which due to its mystical status was used more than other works of Islamic architecture.
The present study aims to provide an interpretation of color symbolizations in Shia and Sunni 
theosophy and to examine the extent of concordance of those fundamentals between Shia and Sunni 
monastery-mausoleums of Iran. The research questions are: (1) which colors are important in Shia and 
Sunni perspectives? (2) Have the color symbolizations in monastery-mausoleums been influenced 
by the anecdotes and teachings of the theosophists? (3) What are the similarities and differences of 
color symbolizations in Shia and Sunni monastery-mausoleums? In terms of methodology, this is 
a descriptive analytic study and a case study research. The data were extracted from the religious 
and theosophical resources. Then, they were analyzed and compared with other data from field 
studies. In consideration of the importance of the Sufism during the Ilkhanate and the Timurid 
periods, various monasteries for a range of Sufi branches such as Nourbakhshieh, Ne’matollahieh, 
Naghshbandieh were built in those periods and our statistical population is designated as all those 
monastery-mausoleums built originally in the eighth and the ninth centuries AH. This statistical 
population includes nine monastery-mausoleums of Chalapi Oghlu in Soltanieh, Sheikh Ala Al-


