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چكيده
مسجد جامع يزد يکي از مساجد سبک آذري در ايران است که بکارگيري نقوش در قالب گچبري وکاشيکاري 
در آن درخور تفسير است. بقعه شيخ صفي الدين اردبيلي نيز که در سال ٧٥٣ ه.ق احداث و در دوران حکومت 
صفويه، واحد هاي مختلفي به آن اضافه گرديده حاوي ده ها اثر بديع در مضامين رشته هاي مختلف هنري از 
قبيل:کاشي کاري معرق، مقرنس، گچ بري، کتيبه هاي نفيس، منبت کاري، نقره کاري، تذهيب و طال کاري مي باشد. 
محور اصلي اين پژوهش، مطالعه تطبيقي نقوشي از اين دو بنا متعلق به دوره صفويه است که جنبه نمادين آنها 
به نحوي دربردارنده تفکرات مذهب شيعه است. بر همين اساس ابتدا، نقوش نمادين شيعي موجود دراين دو بنا 
شامل انواع مختلف شمسه و ستاره انتخاب و سپس به صورت تطبيقي مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته اند. 
سؤاالتي که اين پژوهش درپي پاسخ گويي به آن ها است، عبارتند از: چه نوع نقوش تزئيني در بناهاي اسالمي 
برگرفته از باورهاي شيعي حاکم بر جامعه بوده است؟ روش تحقيق اين مقاله توصيفي- تحليلي و شيوة جمع 

آوري  اطالعات كتابخامه اي است.
 آيا نقوش تزئنيي نمادين شيعي اين دو بناي مذکور با در نظر گرفتن فاصله مکاني اين دو بنا از يکديگر اشتراکاتي 
باهم دارند؟ براساس اين مطالعه مشخص گرديد که نقوش هندسي تزئيني (پنج ضلعي، شش ضلعي، هشت ضلعي، 
ده ضلعي و دوازده ضلعي) اين دو بنا داراي مفاهيم نمادين مرتبط با باورهاي شيعه بوده که نه تنها از لحاظ 

تکنيکي و فرم ظاهري شبيه به هم هستند بلکه از ديدگاه نمادين نيز داري بار معنايي مشابهي مي باشند. 
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مقدمه
يکي از ارکان تزيين مساجد و مجموعه بناها، استفاده از 
نقوش هندسي در مفهوم نمادين و فلسفي آن به منظور 
در  وحدانيت  حس  تقويت  و  عابد  بر  رواني  تأثيرگذاري 
فضاي مساجد و آرامگاه ها است. اشکال پيچيدة هندسي 
با تکرار تناسبات وابسته به يک نقش، نوعي احساس نظم 
و هماهنگي مي آفريند. مسجد جامع يزد و بقعه شيخ صفي 
الدين اردبيلي به عنوان يکي از شاخص ترين بناهاي قرن 
هشتم و نهم هجري با به کارگيري نقوش زيباي هندسي و 
اسليمي و تلفيق اين نقوش با يکديگر، شاهکاري از معماري 
اين دوران در دو منطقه يزد و اردبيل محسوب مي شوند 
که خصوصيات معماري و سبک رايج معماري آن دوران 
يعني سبک آذري و اصفهاني را توأمان دارند. تزئينات اين 
که  داراي شاخصه هايي هستند  دوره صفويه  در  بنا  دو 
از طريق مطالعات و تجزيه و تحليل آن مي توان باورهاي 
ديني و اعتقادي تاثيرگذار بر تزئينات آنها را مورد مطالعه 
قرار داد. بر سردرها، گنيدخانه ها و ايوان هاي ورودي اين 
دو بنا، نقوش نمادين مرتبط با مفاهيم نمادين شيعي نقش 
بسته که از جمله آنها مي توان به تزئينات کتيبه اي با ذکر 
نام امامان شيعي، اشکال هندسي پنج، شش، هشت، دوزاده 
و شانزده ضلعي اشاره نمود. عليرغم ويژگي هاي فوق و 
جايگاه رفيع اين دو بنا در نمود باورهاي شيعي، متاسفانه 
تاکنون مطالعات زيادي در اين خصوص به انجام نرسيده 
است. اهميت اين پژوهش در آن است که در اين پژوهش 
سعي بر آن شده است تااز طريق مطالعة زيبايي شناختي 
ُبعِد نمادين نقوش پرداخته  بنا به بررسي  اين دو  نقوش 
و از اين طريق به گوشه هايي از اعتقادات مذهب تشيع و 

به کارگيري آن در تزئينات دو بنا اشاره شود.
اهداف اين پژوهش عبارت است از:

مورد  شيعي  نمادين  طرح هاي  و  نقوش  شناساندن  الف. 
استفاده در تزئينات بناهاي مذهبي و تحليل نمادين نقوش 

شيعي در هر دو بناي مذکور.
ب. مشخص ساختن وجوه اشتراک آنها 

آن هاست  به  پاسخ گويي  درپي  پژوهش  اين  که  سؤاالتي 
عبارت اند از:

از  برگرفته  اسالمي  بناهاي  در  تزئيني  نقوش  نوع  ۱.چه 
باورهاي شيعي حاکم بر جامعه بوده است؟ 

۲. آيا نقوش تزئنيي نمادين شيعي اين دو بناي مذکور با در 
نظر گرفتن فاصله مکاني اين دو بنا از يکديگر، اشتراکاتي 

باهم دارند؟ 

روش تحقيق
روش تحقيق، توصيفي تحليلي و متکي بر مطالعة کتابخانه اي 
است. در همين راستا ابتدا تاريخچة مختصري راجع به هر 
دو بنا و تحوالت تاريخي آن در طول ادوار مختلف، ذکر 
شده و سپس به نمادشناسي و معرفي نقوش مورد مطالعه 

پرداخته شده است. با توجه به تنوع و وسعت زياد نقوش، 
تنها برخي از نقوش که جنبة نمادين شيعي دارند انتخاب و 
مورد مطالعه قرار گرفته است. شايان ذکر است که براي 
مطالعه، نقوشي انتخاب گرديده اند که متعلق به دوره بوده 
که يا دست نخورده باقي مانده اند و يا در حين مرمت و 
بازسازي شکل و فرم دوره صفوي خود را حفظ نموده اند. 
براي توصيف بهتر، تصاوير و طرحهايي از نقوش مورد 
مطالعه تهيه شده است. مالک انتخاب عکس ها نقوشي بودند 
که به لحاظ نمادين حائز اهميت بوده و ارتباطي را با نقوش 
نمادين شيعه نشان مي دادند. پس از انتخاب و تقسيم بندي 
نقوش، معناي نمادين آنها استخراج و مطالعه تطبيقي در دو 
بناي مورد نظر صورت پذيرفته است. شيوه تجزيه و تحليل 
داده ها و مواد نيز براساس مطالعات تطبيقي و مباني هاي 

نظري موجود در باب نقوش مورد مطالعه مي باشد. 

پيشينة تحقيق
در رابطه با معماري اسالمي ايراني و نمادهاي آن کتب 
متعددي نوشته شده است. از آن جمله کتاب هنرهاي شيعي 
در مجموعة تاريخي و فرهنگي شيخ صفي الدين اردبيلي 
نوشتة حسن يوسفي و ملکه گلمغاني زاده اصل(گلمغاني زاده 
اصل و يوسفي، ۱۳۸۴) است که به بررسي نمادهاي شيعي 
در اين مجموعه پرداخته است. همچنين مقالة مسعود کوثري 
چاپ شده در« مجلة جامعه شناسي هنر و ادبيات » با عنوان 
«هنر شيعي در ايران» را مي توان نام برد که با رويکرد 
جامعه شناسي هنر به عناصر شيعي در هنرهاي ايراني- 
مقالة علي اصغر  پرداخته است(کوثري، ۱۳۹۰).  اسالمي 
کالنتر و دکتر حبيب اهللا آيت اللهي با عنوان «کاربرد آيات 
قرآني و متون مذهبي در تزيينات معماري شيعي مازندران» 
به  الهي، ۱۳۸۸)  آيت  و  نگره(کالنتر  مجلة  در  چاپ شده 
بررسي کتيبه هاي شيعي به کار رفته بر مقابر امامزاده هاي 
مازندران پرداخته شده است. در رابطه با نمونه موردي 
مسجد جامع يزد کتابها، مقاالت و پايان نامه هاي زيادي 
نوشته شده است ولي با اين عنوان تاکنون تحقيقي صورت 
نگرفته است. در مورد بقعه شيخ صفي الدين اردبيلي نيز 
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طرح ١. طرح سه بعدي از مسجد جامع يزد، مأخذ:
www.ghoolabad.com
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مطالعات زياد گسترده نبوده ولي از جمله مهمترين آنها 
مي توان به کتاب «باستان شناسي و تاريح بقعه شيخ صفي 
الدين اردبيلي» به تاليف ملکه گلمغاني زاده اصل و حسن 
يوسفي (۱۳۸۹) اشاره نمود. دکتر سيد هاشم حسيني جزو 
محققيني هستند که به جنبه هاي نمادين در بقعه شيخ صفي 
توجه ويژه اي داشته اند و نيز در مقاله خودشان با عنوان 
معرفي سبک مقبره سازي متصوفه آذربايجان، اشاراتي به 
بقعه شيخ صفي الدين اردبيلي داشته اند(حسيني، ۱۳۸۹) 
عالوه بر اين مقاله ايشان در مقاله مشترکشان با حسين 
فراشي ابرقويي مقاله اي با عنوان«تحليل جنبه هاي نمادين 
شيعي  نمادهاي  يزد«  جامع  مسجد  تزئينات  در  شيعي 
موجود در اين مسجد را مورد بررسي قرار داده اند(حسيني 
و ابرقويي، ۱۳۹۳). از جنبه هاي بارز اين پژوهش نسبت به 
مطالعات پيشين پرداختن به جنبه هاي نمادين نقوش شيعي 
براساس مطالعات تطبيقي در دو بناي مهم بقعه شيخ صفي 

الدين اردبيلي و مسجد جامع يزد است. 

مسجد جامع يزد
بناي مسجد جامع يزد طي قرون متمادي بر بقايا يا در كنار 
بناهاي متنوعي بنا گرديده است كه در متون تاريخي تحت 
عناوين مسج جمعة شهرستان، مسجد جامع عتيق، مسجد 
جمعة قديم، مسجد جامع نو و بناهاي الحاقي آن به اسامي 
گوناگون ياد شده است (خادم زاده، ١٣٨٤ : ٨٤). به نظر 
مي رسد در دوران پيش از اسالم در اين مکان آتشکده اي 
برپا بوده است. مسجد اوليه با طرح شبستاني در زمان 
عمروليث صفاري ساخته شده است (گلشن، ١٣٧٨: ۵۳۶). 
امير  اولين  فرامرز  ابومنصور  ظهيرالدين  پنجم  قرن  در 
کاکويي به تعمير و نوسازي همان مسجد اوليه (شهرستان) 
پرداخت که در قرون قبلي برپا بود. پس از وي عالءالدين 
اميرعلي ابن فرامرز و همسرش ارسالن خاتون مناري در 
کنار مسجد اوليه برپا کردند که تا قرن نهم پابرجا بوده 
است. فرزند ايشان، عالءالدوله گرشاسب ( ۴۸۸-۵۱۳ ه.ق)، 
مسجد ديگري با طرح تک ايواني گنبددار در جوار مسجد 
عتيق و در سمت غرب آن بنا نهاد و پاياب قنات۱ که هم 
اکنون در صحن فعلي مسجد جامع واقع است و همچنين 
جماعت خانه اي در ضلع غربي بنا کرد (همان:۵۳۸؛ طرح۱).

ايران متوقف ماند و  به  با حملة مغول  ساخت و سازها 
در قرن هشتم هجري که آرامش نسبي ايران را فرا گرفت 
جامع  مسجد  پايه هاي  و  آغاز  سرعت  با  وساز  ساخت 
نو در سالهاي ٧٢٤ يا۷۲۸ ق در پشت قبلة مسجد جامع 
قديم توسط سيد رکن الدين محمد ابن قوام الدين محمد 
بن نظام حسيني يزدي قاضي بنا گذارده شد. در دوران 
تيموري در سدة نهم نيز تغييرات و الحاقات بسياري در 
مسجد صورت گرفت. در سال ٨٠٩ ق خواجه جالل الدين 
خوارزمي، پايابي در مسجد ساخته و گنبدخانه را تمامًا 
كاشيكاري کرد. در سال ٨١٩ ق شاه نظام كرماني دست به 
ساخت وساز جديد زد و كاشيكاري مسجد را تمام كرده 
كتيبه اي به خط بهاالدين هزاراسپ (سوره فتح) بر صحن 
مسجد ثبت کرد كه از آن كتيبه تنها بخشي در دو طرف 
ايوان باقي مانده است (خادم زاده، ۱۳۸۴: ۸۵). در زمان 
سلطنت شاه تهماسب آقا جمال الدين محمد مشهور به مهتر 
جمال بر طاق سردرگاه اصلي دو منار افزود و قبه اي باالي 
 .(۱۲۰ :۱۳۷۴ رسانيد(افشار،  اتمام  به  مقصوره  گنبد  قبة 
در دوره افشاريه هيچگونه خبري از اقدامات ساختماني 
كتيبه اي  زنديه  دوره  در  اما  نيست.  دست  در  مسجد  از 
به تاريخ ١١٧٢ ق در كرياس ضلع شرقي مسجد نصب 
است كه بر آن وقفنامه اي بر مسجد جامع قديم نقش بسته 
است(خادم زاده، ۱۳۸۴: ۸۶). در دورة قاجاريه تخريب و 
اين  داد.  نوسازي وسيعي در مجموعة مسجد جامع رخ 
در  ميرزا  ولي  محمد  شاه  فرمانروايي  زمان  در  اقدامات 
يزد و در زمان سلطنت فتحعليشاه قاجار رخ داد و عمليات 
ساختماني وي از سال ١٢٣٦ آغاز شد و در سال ١٢٤٠به 
پايان رسيد(حسيني و ابرقويي، ۱۳۹۳). آخرين تصرفات 
باطن مسجد شد  و مرمتهاي چشمگيري که در ظاهر و 
مربوط است به اقداماتي که از سال ١٣٢٤ شمسي توسط 
هيئت حاميان مسجد جامع کبير شروع شد و محرک واقعي 
اين اقدام حاج سيد علي محمد وزيري از روحانيون شهر 

يزد بود (افشار، ۱۳۷۴: ۱۲۲).

بقعه شيخ صفي الدين اردبيلي
شکل گيري اين مجموعه مذهبي که از قرن هشتم هجري 
نگار،  کتيبه  معمار،  هنرمندان  چيره دست ترين  شرکت  با 

١.  در گذشته دو گونه کاريز (قنات) 
کاريز  يک  است:  مي شده  ساخته 
سرپوشيده در زير زمين و ديگري 
کاريز سرباز که هر دو مي توانند از 
سفره هاي آب زير زميني بهر ه گيري 

کنند  (پيرنيا، ١٣٨٧: ٢٤).

تصوير١: بقعه شيخ صفي الدين اردبيلي، مأخذ: از نگارندگان.



آمدن  کار  روي  با  بود  شده  شروع  کاشيکار  و  نقاش 
دوازدهم  قرن  تا  آن  تکميل  و  توسعه  صفويان  حکومت 
هجري تدام پيدا نمود(گلمغاني زاده اصل، يوسفي، ۱۳۸۹؛ 
۳). بقعه شيخ صفي الدين اردبيلي شامل تعدادي از بناهاي 
تهماسب  شاه  بار  نخستين  که  است  مختلف  دوره هاي 
آن ها را به صورت مجموعه واحدي در آورد. بعدها شاه 
عباس بناهاي مهم ديگري به اين مجموعه افزود و باعث 
اصالحاتي در آن گرديد. اهميت اين مجموعه تاريخي، در 
ارتباطي که با سلسله خاندان سالطين صفويه دارد جلوه گر 
مي شود. اسالف شاهان صفوي و همچنين شاه اسماعيل 
اول( سر سلسله اين خاندان) در اين مجموعه تاريخي به 
خاک سپرده شده اند. در حال حاضر اين بقعه، از قسمتهاي 
ذيل تشكيل مي گردد: ۱. مقبره شيخ صفي الدين؛ معروف به 
گنبد اّهللا اّهللا ۲. تاالر دارالحفاظ؛ قنديلخانه يا نمازخانه ۳. شاه 
نشين ۴.آرامگاه شاه اسماعيل اّول يا گنبد شاه اسماعيل 
۵.آرامگاه محيي الدين محّمد معروف به حرمخانه ۶.عمارت 
چيني خانه. ۷. دارالحديث (طاق متولي يا دارالسالم) ۸. بناي 
معروف به مسجد جنت سرا ۹. سردر شاه عباسي ۱۰ . 
دروازه اصلي يا سردر بزرگ ۱۱ . حياط بزرگ يا حياط باغ 
۱۲ . حياط كوچك مياني۱۳ . ساحت يا صحن اصلي ۱۴ . 
چله خانه ۱۵ . محوطه معروف به قبرستان شهيدگاه ۱۶ . 
خانقاه يا زوايه ۱۷ . حياط معروف به مقابر ۱۸ . آثار معماري 
مکشوفه سال ۱۴۱۵ ق/ ۱۹۹۵ م که مهمترين آنها بخشي از 
فضاهاي مرتبط با شربتخانه و معبر و آب انبار و خانه هاي 
مسكوني منتسب به خاندان صفوي است. ۱۹ . آثار و بقاياي 
معماري مکشوفه سال ۱۴۲۷ ق/ ۲۰۰۶ م درسمت راست 
حياط باغ به طرف دروازه اصلي بقعه كه برجسته ترين آنها 
مشتمل بر آثار حمام و آشپزخانه بقعه و معبر شهيدگاه و 

جنت سراست(تصوير۱).

نمادشناسي نقوش شيعي به کاررفته در مسجد جامع 
يزد و بقعه شيخ صفي الدين اردبيلي

هنرمند شيعي با پايبندي به اصول و عقايد مذهب تشيع 
خود را ملزم به رعايت و توجه به آن مي دانسته است و 
لذا معماري مسجد، به دليل موضوعيت خاص معنوي و 
به  است،  تشيع سرشار  ماهيت  و  روح  از  اش،  روحاني 
مرکزي،  حياط  (ايوان،  کالبدي  بعِد  دو  هر  در  که  طوري 
حوض، ارتباطات فضايي و ...) و حسي- معنوي(نور، رنگ، 
تزيينات، ارقام مقدس و...) در مساجد اثرگذار بوده است 
(انصاري و ديگران، ١٣٨٧: ۱۵۷). شيعيان در طول ادوار 
مختلف مورد ظلم و ستم قرار مي گرفتند و به ناچار عقايد 
خود را به صورت کنايي و نمادين در هنر خود جلوه گر 
مي ساختند. از همين روست که مطالعة نمادين نقوش به کار 
رفته در هنر شيعي اهميت دارد. به دليل تنوع و گستردگي 
نقوش به کار رفته در اين دو بنا، صرفًا نقوشي مورد تأکيد 

است که به لحاظ نمادشناسي شيعي حائز اهميت باشد.

نقوش شمسه و ستاره
شمسه نماد كثرت در وحدت و وحدت در كثرت است. كثرت 
تجلي صفات خداوند است كه در اين نقش بصورت اشكال 
كثير ظهور كرده است كه از مركزي واحد ساطع شده اند. 
اين نقش چنانكه از نام آن پيداست مفهوم نور را تداعي 
مي کند، همانطور كه قرآن كريم نيز خداوند را نور مي نامد« 
اهللا نورالسموات و االرض» (نور: ۶۴) پس در واقع شمسه 
نمادي از خداوند محسوب مي شود (ستاري، ١٣٧٦: ۵۳). 
معموًال کيفيت نوربخشي ستاره است که به ذهن مي آيد و 
در نتيجه ستاره منبع نور انگاشته مي شود. ستاره مظهر 
خداوند در شب ايمان است تا مؤمن را از شر تمام موانعي که 
بر سر راه رسيدن به خداوند است حفظ کند. نقوش مذکور 
بيشتر در ايوان جنوبي به کار رفته اند و چون اين ايوان 
در اکثر مساجد مهمترين مکان براي عبادت است نقوش 

مطالعه تطبيقي نقوش نمادين  شيعي 
بقعه  شيخ  صفي الدين  اردبيلي  با 

مسجد جامع يزد

ورودي  چوبي  در  روي  بر  ستاره  و  شمسه  نقوش  تصوير٢. 
همان. مأخذ:  اردبيلي،  الدين  صفي  شيخ  بقعه  باغچه  حياط  به 

به  منتهي  دهليز  زير سقف  ستار هاي شکل  تزيينات  تصوير٣. 
گنبدخانه مسجد جامع يزد، مأخذ:حسيني و فراشي ابرقويي، ١٣٩٣



شماره۴۴  زمستان۹۶
۸۹

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

به کار رفته در آن بيشتر در ارتباط با معبود و نشان ههايي 
از انوار الهي است که در قالب شمسه و ستاره خودنمايي 
کاشيکاري هاي  در   .(۱۳۹۳ ابرقويي،  و  مي کند(حسيني 
مجموعة شيخ صفي نيز انواع ستاره به شکل هاي چهارپر 
درون صحن اصلي و پنج پر، شش پر (بيشتر بر روي بدنه 
گنبد اهللا اهللا،(تصوير۲) و هشت و ده و دوازده پر (ازاره 
ديوار دروني چيني خانه بقعه شيخ صفي؛ تصوير۳)، به کار 

رفته است که نماد طالع خوب و شکوه بوده است.

ستارة پنج پر
عدد پنج را معموًال به زندگي انسان و به پنج حس مربوط 
مي دانند. اين عدد همچنين در فرايندهاي کلي نجومي نقش 
دارد. عدد پنج در سنت اسالمي نيز اهميت فراواني دارد. 
مسلمانان عالوه بر پنج ستون دين «شهادتين، نماز، روزه، 
زکات و حج» پنج نماز يوميه دارند. احکام اسالم پنج دسته 
هستند« واجب، مستحب، مباح، مکروه و حرام ». در جنگ 
غنيمت پنج قسمت مي شود تا خمس آن پرداخت شود. پنج 
تن آل عبا، پنج عضو خانوادة حضرت محمد (ص)، حضرت 
محمد (ص)، فاطمه (س)، علي (ع)، حسن (ع) و حسين (ع)) 
که م مترين شخصيت هاي شيعه و مورد احترام فراوان اهل 
تسنن نيز هستند(حسيني و فراشي ابرقويي، ۱۳۹۳). اخوان 
الصفاي شيعي مذهب در سدة دهم در بصره صريحًا اعالم 
کردند که اسالم بر پاية پنج است، نه فقط به خاطر پنج اصل 
و پنج تن، بلکه چون پنج پيامبر اولوالعزم (نوح، ابراهيم، 
مجموعه اي  هيچ  و  دارد  محمد) وجود  و  عيسي  موسي، 
از حروف مقطعه قرآن بيش از پنج حرف نيست (شميل، 
۱۳۸۸: ۱۳۱-۱۲۷). در داخل گنبدخانة مسجد جامع يزد و 
به صورت نوارهاي حاشيه اي تزييني نقوشي از ستاره ها 
و شمسه ها به صورت تو در تو نقش شده اند و در تمامي 
ديوارهاي ايوان جنوبي و گنبدخانه به صورت نواري کار 
شده است. در حواشي شمسه هاي دوازده پر ستاره هاي 
پنج پر به تعداد زياد نقش شده اند (تصوير۵)(حسيني و 

فراشي ابرقويي، ۱۳۹۳). گره پنج معموًال در آثار گره چيني 
مدارس، حوزه ها و مساجد بيش از ساير بناها به کار رفته، 
و  بهترين خلق  به  پنجم سلوک، شخص  مرحلة  در  زيرا 
خو فرا خوانده مي شود که در واقع يکي از اهداف مدارس 
قديم نيز همين بوده است. اين مفاهيم بي ارتباط با جايگاه 
و شخصيت شيخ صفي الدين به عنوان مقام واالي رهبر، 
راهنما و مدرس مکتب صوفيان ندارد و از اين روي در اين 
مجموعه نيز از گره شمسه پنج َپر نيز استفاده شده است. 
قبر  تزيينات هندسي بخش تحتاني صندوق  نمونه  اولين 
شيخ صفي الدين است که به صورت منبت و خاتمکاري به 
اجرا درآمده است(حسيني، ۱۳۹۰: ۶). اين نوع ستاره هاي 
پنج پر در بقعه شيخ صفي الدين اردبيلي بر روي بدنه گنبد 

اهللا اهللا ترسيم شده اند(تصوير۴).

ستارة هشت پر
به  يزد  بکار رفته در مسجد جامع  نقوش ستاره اي  اکثر 
صورت ستاره هاي هشت پر کار شده اند. ستارة هشت پر 
از جمله نقوشي است که روي سنگ نبشته هاي قرون پنجم 
و ششم به وفور ديده مي شود که بعدها در هنر اسالمي به 
گل روزت معروف شد. ستارة هشت پر به نوعي تکامل يافتة 
نقش دايره و بعدها چليپا و ستاره است و نماد خورشيد در 
ادوار مکاني و زماني مختلف در هنر به شکل هاي متفاوتي 
گوناگوني  معاني  داراي  کدام  هر  که  است  شده  آفريده 

هستند(حسيني و فراشي ابرقويي، ۱۳۹۳).
شکل ستارة هشت پر از چرخش دو مربع درهم پديد آمده 
و از دير باز عدد هشت، عدد رمزي خورشيد در سراسر 
اروپا، آسيا و آفريقا محسوب مي شده است، بطوريکه در 
بيان شده است «هشت بهشت،  اسالم در صور متفاوت 
هشت درب بهشت، که در عرفان درب هشتم، در توبه و در 
هميشه باز محسوب مي شود(امامي، ۱۳۸۱: ۶۳). در آيين 

تصوير٤. ستاره پنج پر در قسمتي از تزيينات هندسي بخش تحتاني 
صندوق قبر شيخ صفي، مأخذ: از نگارندگان.

تصوير٥. نقوش شمسه و ستاره هاي پنج پر، گنبدخانه مسجد 
جامع يزد، مأخذ: همان:١٣٩٣.



زرتشت ستون هشت پر و سرسراي هشت گوش در بناي 
آتشکده به کار مي رفت و هشت را عددي مبارک مي دانستند. 
در ايران باستان الهة آب با تاجي هشت پر تصوير شده 
است(اوستا، يشتها، ۱۲۸) و در سومر نيز ستارة هشت پر 
نشانة خدا و آسمان است. اين نشانه در ميا نرودان نمودار 
تنها مظهر آسمان به نام شاه نارامسين پسر برادر سارگون 
عدد  نمادشناسي  با  رابطه  در   .(۵۰  :۱۹۸۳ است(فينگان، 
هشت در قرآن و روايات شيعي چنين آمده است: در قرآن 
در رابطه با اين عدد اشاره به جفت هاي متضاد شده است 
مهمترين  اما   .(۴۳ ارواح»(اعراف:  ثمانية   » مي فرمايد  که 
آيه اي که در قرآن دربارة نمادگرايي اين عدد وجود دارد 
آية ۱۷از سورة حاقه است و به عرش اليزال الهي اشاره 
مي کند که هشت فرشته آن را حمل مي کنند « ويحمل عرش 

رّبک فوقهم يومئذ ثمانية».
در حديثي از امام باقر (ع) نقل شده است که بهشت هشت 
در دارد و فاصلة هريک از درهايش با ديگري به مدت چهل 
ِ َو اْعَلُموا  نَّ بِاهللاَّ سال است: « َعْن َأِبي َجْعَفٍر َقاَل َأْحِسُنوا الظَّ
َأنَّ لِْلَجنَّة َثَمانِية َأْبَواٍب َعْرُض ُکلِّ َباٍب ِمْنَها َمِسيَرة َأْرَبِعيَن 
َسَنة» (ابن بابويه، ۱۳۸۲: ٤٧٣ ). مهمترين جايگاه عالم روي 
زمين خانة خداست که به صورت مکعب است، اين در حالي 
از  است. در حديثي  که نخستين عدد مکعب هشت  است 
ائمه آمده است که عرش الهي داراي هشت رکن است و 
بر هر رکن فرشتگان بي شماري در حال تسبيح اند« َعْن 
َأِبي َجْعَفٍر َعْن َعلِي ْبِن اْلُحَسيِن (ع) َقاَل َلُه َثَمانِية َأْرَکاٍن َعَلي 
ُ َعزَّ َو  ُکلِّ ُرْکٍن ِمْنَها ِمَن اْلَمَالئَِکة َما َال يْحِصي َعَدَدُهْم إِالَّ اهللاَّ
ا  - يَسبُِّحوَن اللَّيَل َو النَّهاَر ال يْفُتُروَن َو َلْو َحسَّ َش يٌء ِممَّ َجلَّ
َفْوَقُه َما َقاَم لَِذِلَک َطْرَفة َعيٍن َبيَنُه َو َبيَن اْإلِْحَساِس اْلَجَبُروُت 
ْحَمة ُثمَّ اْلِعْلُم َو َليَس َوَراَء  َو اْلِکْبِرياُء َو اْلَعَظَمة َو اْلُقْدُس َو الرَّ
به عنوان  اين عدد  َمَقاٌل(همان: ٣٢٧). چنين است که  َهَذا 
عدد آسماني در بين مسلمانان بخصوص شيعيان شمرده 
مي شود و شيعيان با توجه به اين آيات و روايات مبناي 
معماري و هنري خود را در مکانهاي مذهبي مثل مساجد و 
حرمها بر عدد هشت گذاشته اند بخشي از مهمترين نقوش 
ستارة هشت پر بکاررفته در مسجد جامع يزد در پيشاني 
سردر شرقي مسجد ديده مي شود (تصوير۶). در مرکز 
اين ستاره دو دايرة تودر تو وجود دارد که درون آن ها 
کتيبه هايي به خط ثلث به چشم مي خورد. در حواشي داخلي 
اين ستاره نقوش اسليمي زيبايي با گل هاي سفيدرنگ و 
حنايي و شاخ و بر گهاي آبي رنگ از کاشي معرق ديده 
مي شود. اين نقش تلفيقي زيبا از نقوش اسليمي و هندسي 
را نشان مي دهد و تنها ستارة هشت پر بزرگ مسجد در 
به  منتهي  دهليزهاي  سقف  زير  در  است.  سردر  قسمت 
گنبدخانه مسجد، نقوشي به شيوة گره چيني با آجر کار شده 
است. نقش مرکزي آن دو دايرة تودرتو را نشان مي دهد که 
داراي کاشيکاري معرق است. کتيبة دايره داخلي به خط 
کوفي است و نام «علي» سه مرتبه نوشته شده است. اين 

دايره در مرکز داير ه اي بزرگتر است. در دايرة بزرگتر 
نام محمد با خط کوفي هشت مرتبه تکرار شده است که 
چهار تاي آن با کاشي آبي رنگ و چهار تاي ديگر با کاشي 
سفيدرنگ و به شيوة معرق نگاشته شده است. اين کتيبة 
دايره اي شکل درست در مرکز ستارة هشت پر قرار گرفته 
است. اضالع اين ستاره با آجر کتيبه دار کار شده است که 
بر روي آن عبارت« الملک هللا» نوشته شده است. اين عبارت 
در جاي جاي کتيبه هاي مسجد به خصوص کتيبة نواري 
ساقة گنبد ديده مي شود. ستاره هشت در بقعه شيخ صفي 
در ازارة ديوار دروني چيني خانة بقعة (تصوير۷)، به کار 

رفته است(حسيني و فراشي ابرقويي، ۱۳۹۳).
يکي از اشکال شمسه هشت، شکلي هشت ضلعي است که در 
مجموعه شيخ صفي الدين بسيار مورد استفاده قرار گرفته 
است. يکي از نمونه ها در بخش تزيينات استخواني صندوق 
اسليمي  اشکال  با  آن  درون  که  است  اسماعيل  شاه  قبر 
مشبک کاري شده است. فضاهاي بين شش ضلعي ها و 
كتيبه ها نيز با خاتم پر شده و قطعات استخواني باريك 
از جنس عاج و استخوا نهاي سبز، خطوط اصلي و رابط 
به صورت خط چين تشكيل  را  اشكال هندسي صندوق 
داده است. به جز صندوقهاي مقابر، برخي از درهاي چوبي 
مجموعه نيز داراي نقوش ستاره اي يا شمسه وار زيبايي 
مي باشند. از جمله درب چوبي اشكاف چيني خانه كه متعلق 
به دوره صفوي بوده و يكي از نقوش تزييني روي آن به 
شكل ستاره هشت پر است كه به شيوه معرق چوب ايجاد 
کاشيکاري سمت راست جنت  از  در قسمتي  است.  شده 
سرا در ضلع شمالي صحن بقعه نيز بخشي از تزيينات 
گره شمسه هشت با ترکيب نقوش اسليمي و کتيبه هاي نام 
«اهللا، محمد و علي » مشاهده مي شود. تزيين كاشيكاري 
سقف رواق ورودي به قنديل خانه(دارالحفاظ)، شامل طرح 
ستاره هشت پر در مركِز اشكال اسليمي مي باشد كه يك 
قاب هشت ضلعي بزرگ آ نها را دربر گرفته است. عالوه بر 
تزيينات کاشيکاري، تزيينات گچبري در بدنه داخلي اغلب 
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تصوير٦. نقش ستاره هشت پر سردر اصلي مسجد جامع يزد، 
مأخذ: حسني و فراشي ابرقويي، ١٣٩٣
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بناهاي مجموعه از جمله زير نيم گنبدهاي داخل قنديل خانه 
و شاه نشين، طاقنماهاي باالي ايوا نهاي دو طرف قنديل 
خانه و شاه نشين، سردر ورودي حرم خانه، عمارت چيني 
خانه و مقابر شيخ صفي و شاه اسماعيل از جايگاه مهمي 

برخوردار است. 

شمسه ده پر
مرتبه  ده  در  سلوک  مقامات  الصفا  اخوان  کتاب  در 
دانسته شده که براي هر مرتبة آن نيز ده ويژگي وجود 
دارد(Bakhtiar, 1960; 97-100). خواجه عبداهللا نيز براي 
هر يک از ده مرتبه سلوک ده آيه برشمرده است که آن را 
محرز مي کند. عدد ده بازگشت کثرت به وحدت را نشان 
مي دهد زيرا ده اولين قدم به کثرت جديدي است که به قدم 
ديگري مي رسد که با صد شروع مي شود. از نظر عرفاني 
يک و ده يکسان هستند، همانطور که صد و هزار يکسان اند. 
عدد ده ُنه بار و مرتبط با نه موضوع در قرآن آمده است: 

الف. پاداش نيكوكاري« َمن جاَء بِالَحَسَنة َفَلُه َعشُر َامثالِها » 
(انعام: ۱۶۰) که طبق اين آيه ده برابر مي شود. 

ب. كّفارة قرباني حج: كسي كه نتواند در حّج قرباني كند 
بايد سه روز در ايام حّج و هفت روز هنگام بازگشت روزه 
بگيرد« و َسبَعة اِذا َرَجعُتم تِلَك َعَشَرة كاِمَلة »(بقره؛ ۱۹۶) 

كه مجموعًا ده روز مي شود.
ج. كّفارة َحنث قسم: اگر كسي بر انجام يا ترك كاري سوگند 
ياد كرد و مطابق آن عمل نكرد بايد بنده اي را آزاد کند، يا ده 
مستمند را اطعام كند يا سه روز روزه بگيرد« َفَكّفَرُتُه اِطعاُم 

َعَشَرة َمسكيَن » (مائده؛ ٨٩ ). 
است«  روز  ده  و  ماه  چهار  كه  مرده  زن شوهر  عّده  د. 

يَتَربَّصَن بَِانُفِسِهنَّ َارَبَعة َاشُهر و َعشًرا» (بقره: ۲۳۴).
ه. ميقات موسي(ع) كه مجموعًا چهل شب از ماه ذيقعده تا 
شب دهم ذيحجه بود «و وَعدنا موسي َثلثيَن َليَلة وَ اتَممنها 

بَِعشر( اعراف؛ ١٤٢ ).
و. مهرية همسر موسي(ع) كه هشت سال كارگري براي 

حضرت شعيب(ع) بود و در پايان از روي اختيار ده سال 
شد « َفاِن اَتَممَت َعشًرا َفِمن ِعنِدَك» (قصص: ٢٨،٢٧). 

گرفته و  قرار  الهي  كه مورد سوگند  دهگانه  ز. شب هاي 
منظور از آن ها شبهاي دهگانة اول ذيحجه است يا امامان 
معصوم از امام حسن مجتبي تا امام حسن عسكري(ع) در 
كنار شفع كه اميرمومنان و فاطمه(عليهما السالم) را شامل 
مي شود و َوْتر كه خداي واحد است«والَفجر × وَليال َعشر» 

(فجر: ۱ و۲). 
ح. تحّدي به آوردن ده سوره بسان قرآن « ُقل َفأتوا بَِعشِر 

ُسَور ِمثلِِه ُمفَتَريت»( هود: ١١،١٣ ) 
ط . گفت وگوي مجرمان در روز قيامت كه بر اثر طوالني 
بودن عذاب مدت درنگ در دنيا را تنها ده روز مي پندارند: 

«يَتخَفتوَن َبيَنُهم اِن َلبِثُتم االِّ َعشرا» (طه: ۱۰۳، ۲۰).
هنگامي که انسان در شکم مادر به چهار ماه و ده روز 
من  فيه  نفخت  اني   » مي فرمايد  عالم  پروردگار  مي رسد 

روحي». 
چهار ماه مي شود ١٢٠ روز و ده روز بايد اضافه کرد که 
مي شود ١٣٠ روز و ١٣٠ برابر عدد ابجد کلمة سلم است. 
پس انسان در شکم مادر به سلم مي رسد تا به اسالم وصل 
شود و خاضع گردد تا تسليم امر او شود(براتي، ۱۳۸۰: 

 .(۷۸
پيغمبر اسالم (ص) ٢٣ سال به تدريج به امر خالق يکتا 
آيات مبارک قرآن را براي مردم خواندند و آن ها را هدايت 
فرمودند. سيزده سال از اين مدت را در مکه و ده سال 
را در مدينه تبليغ رسالت کردند. باطن سيزده همان چهار 
است ( جمع ارقامش چهار مي شود ۴=۳+۱) و جمع يک 
تا چهار مي شود ده. سّر دهة طهر به هجرت پيامبرگرامي 
(ص) به مدينه است، با جان برکف گذاشتن امام علي(ع) 
خوابيدند.  پيامبر(ص)  بستر  در  هجرت  شب  در  که 
پيامبراکرم(ص) ده سال در مدينه تبليغ فرمودند و ٢٣ سال 
را تمام کردند(حسيني و فراشي ابرقويي، ۱۳۹۳). در آخر 
سال دهم زمان حجةالوداع در غدير خم رسالت خود را با 
انتخاب وصي خود اميرالمؤمنين علي(ع) کامل فرمودند، چنا 
نکه خداوند در سورة مبارکه مائده آيه ٦٧ مي فرمايد: «يا 
ايها الرسول بلغ ما انزل اليک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت 

رسالته» (خزايي، ۱۳۸۶: ۵۷).
دهم  در  کربال  در  (ع)  علي  بن  حسين  (ص)  پيامبر  نوة 
محرم سال ٦١ به شهادت رسيد که به عاشورا معروف 
است و در ماه محرم ده مجلس به ياد شهداي کربال برگزار 
مي شود(شميل، ۱۳۸۸: ۱۹۷). امام حسين (ع) وقتي به دنيا 
آمد حامل نه ذريه در بطنش بود و خود با عدد ده به دنيا 
آمد (يعني دهة طهر) و در واقع حقيقت گنج ُنه در بطن ده را 
به حقيقت سّر و گنج ۱۹=۹+۱۰ در دنيا ظهور داد. در عيد 
قربان، روز دهم ذيحجه، همة حاجيان بايد به قربانگاه بروند 
و قرباني کنند. امام حسين(ع) که خود حقيقت ده است از مکه 
به کربال مي رود و بعد از گذراندن ده روز عاشورا (همان 

تصوير٧. بخشي از تزيينات به شكل ستاره هشت پر در بقعه شيخ 
صفي الدين اردبيلي، مأخذ: از نگارندگان.



سر حقيقت ۱۰×۱۰=۱۰۰= عدد ابجد حروف قاف با جايگاه 
عددي ۱۹) خود حضرت و حيات طيب و صعود کامل از 
حيوانيت به انسانيت و قلب به ميم شدن را به تمام انسا 
نها عنايت مي فرمايد. بنابراين عدد ده خزانه دار کّل اعداد 
و حروف است. در واقع حقيقت عدد ده متعلق به عزيزان 
اين بزرگواران خزانه داران و  معصوم (ص) است. زيرا 
ظرف گيرندة کل نور و کل فيض عل ياالطالق ذات اقدس 
احديت هستند، اما وجود مقدس امام حسين(ع) که معصوم 
پنجم است ظهوردهندة گنج ده و ظهوردهندة وارث همه انبيا 
و اوليا و اوصيا و معصومين(ص) در روز عاشوراست، 
روزي که همة دههاي عالم برپا مي شود. هنگام تولد نيز در 
وجود مقدسش ُنه ذريه معصوم بوده که با خودش عدد ده 
را دارد(۱۰=۹+۱) و در واقع ايشان برپا کنندة عاشورا و 

امام عاشوراييان است (خزايي، ۱۳۸۸: ۶۰). 
معناي نمادين عدد ده به زيبايي توسط شمسه هاي ده پر 
بکار رفته است. در ديوارة جنوبي  يزد  در مسجد جامع 
حياط مسجد و در باالي يک کادر مستطيل شکل آجري 
نقش دو شمسة ده پر قرار گرفته است. نقش اصلي شامل 
دو شمسة ده پر سفيدرنگ است که طرح هاي بکاررفته در 
هر دو يکسان است. در مرکز شمسة بزرگ يک شمسة 
ده پر کوچکتر از کاشي سفيدرنگ قرار گرفته است که در 
ميانة آن نقش يک ستارة پنج پر نمايان است. در زمينة 
کادر تزييني و مابين نوارهاي آبي رنگ که تشکيل نقوش 
چندضلعي را داده اند نقوش ستاره اي پنج پر ديده مي شود. 
اين کادر تزييني به صورت طاقنمايي با طاق جناغي کار 

بصورت  کادر  حواشي  در  رفته  بکار  نقوش  است.  شده 
دانه هاي تسبيح است. در قسمت باالي محراب و در مرکز 
آن نيز طرح يگ گوي برجسته که با کاشي معرق تزيين 
در  تنها  تزييني  اين شکل  به چشم مي خورد.  است  شده 
اين قسمت مسجد ديده مي شود(تصوير۸). در مرکز گوي 
نقش يک شمسه کار شده است. در مرکز اين شمسة ده پر، 
يک برجستگي گوي مانند کوچک از کاشي آبي فيروزه اي 
تا  اين شمسه و دور  امتداد شعاع هاي  ديده مي شود. در 
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تصوير٨. نقوش شمسه، ديوارة جنوبي حياط مسجد جامع يزد، مأخذ: از همان.

تصوير١٠. نقش شمسة دوازده پِر به کاررفته در گنبدخانه مسجد 
جامع يزد، مأخذ: حسيني و فراشي ابرقويي، ١٣٩٣
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دور آن کاشي هاي لوزي شکل حنايي رنگ کار شده است 
باشد.  خورشيد  نور  درخشش  کنندة  تداعي  مي تواند  که 
دورتادور اين شکل مدور و در ميان کاشي هاي شش ضلعي 
کارشده نقش ستارة سه پر ديده مي شود. در انتهاي نقش 
ده ستارة پنج پر از کاشي حنايي رنگ ديده مي شود که 
قرار  آبي الجوردي  کاشي شش ضلعي  تعدادي  ميان  در 
گرفته اند. نقوش در زمينه اي از کاشي آبي فيروزه اي قرار 
دارند(حسيني و فراشي ابرقويي۱۳۹۳). شمسه ده همراه 
با اشکال پنج ضلعي و ستاره پنج پَر، ترکيب گره اي زيبا 
را مي دهد که به شيوه هاي تند ( با خطوط شکسته عميق) 
و کند (با خطوط شکسته ماليم) به اجرا درآمده است. در 
بخشي از تزيينات هندسي صندوق قبر شيخ صفي، گره 
شمسه ده تند اجرا شده است. در تز يينات صندوق قبر 
شاه اسماعيل به شکل و شيو هاي زيبا از گره شمسه ده 
نيز استفاده شده در حالي که با تز يينات اسليمي مشبک، 
خاتم و فيروزه تزيين شده است(تصوير۹). در بعضي از 
جمله  از  بقعه شيخ صفي  كاشيكاري صحن  قسمت هاي 
در ازاره و باالي ورودي هاي واقع در دو طرف ايوانهاي 
به  زيبا  هندسي  طرحهاي  نيز  سرا  جنت  و  دارالمتولي 
شكل شمسه مركزي مشاهده مي شود كه از تقاطع اشكال 
هندسي مختلف تشكيل يافته و مانند قابي تزيينات گياهي يا 
كتيبه هاي بنايي را دربرگرفته است. درکاشي کاري سمت 
از  بقعه که ترکيبي  دارالمتولي، ضلع جنوبي صحن  چپ 
شمسه ده، ستاره پنج َپر، شکل پنج ضلعي همراه با نقوش 

ساده ختايي ديده مي شود.
شمسه دوازده پر

بناهاي  در  اغلب  دوازده،  عدد  اساس  بر  هندسي  نقوش 
دوره  اين  اواسط  از  مي گردد.  مشاهده  صفوي  اواخر 
اعتقادات عددي، هم شامل تصوف و هم شامل تشيع است 
ولي از اواخر اين دوره و بعد از آن اعتقادات تشيع بيشتر 
مورد توجه قرار مي گيرد. عدد ۱۲ گرچه از نظر نجوم اين 
عصر نيز اهميت دارد ولي به نظر مي رسد از نظر تشيع اين 
دوره نيز اهميت زيادي داشته باشد، زيرا اشاره به دوازده 
پيشواي شيعه (ع) دارد(کيانمهر و خزايي؛ ۳۷). از دوازده 
برج منطقه البروج در فرهنگ اسالمي نيز سخن گفته شده 
است. ۱۲ برج را به ۴ گروه (۴ فصل) که هر کدام ۳ برج دارند، 
تقسيم شده است. اکثرشيعيان سلسله امامان را متشکل از 
۱۲ امام از خاندان حضرت محمد(ص) مي دانند و نام شيعه 
دوازده امامي نيز از اينجا مي آيد(شيمل؛ ۲۲۳). دوازده، عدد 
اصلي ميان يازده و سيزده است که در زبان فارسي و در 
تر کيباتي مانند دوازده ماه شمسي، دوازده امام شيعيان، 
برج)  دوازده  و  موسيقي  در  سرود  (پرده  مقام  دوازده 
فلکي به کار مي رود. عدد دوازده در آيات قرآني ۵ بار به 
صورت هاي اثنا عشر و اثني عشر (هر کدام يکبار در آيات 
۳۶ سوره توبه و ۱۲ سوره مائد )، اثنا عشره (دو بار در 
آيات ۶۰ سوره بقره و ۱۶۰ سوره اعراف ( و اثني عشر(يک 
بار) آمده است که در چهار مورد به دوازده آبشخور بني 
اسرا ييل براي دوازده فرزند يعقوب و در يک مورد به تعداد 
ماههاي سال و تأکيد بر دوازده بودن آ نها در نزد خداوند 
اشاره دارد(حسيني و فراشي ابرقويي، ۱۳۹۳). تنها نمونه 
شمسه دوازده پَر، در طرح رسمي بندي سقف چيني خانه 
با تزيينات گچبري مشاهده مي شود. نوع شمسه مركز گنبد 

تصوير١١. رسم يبندي با طرح شمسه دوازده پر در سقف چيني خانه بقعه شيخ صفي الدين اردبيلي، مأخذ: حسيني، ١٣٩٠
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تصوير١٢. شمسة ۷۲ پر سردر مسجد جامع يزد، مأخذ: نگارندگان

چيني خانه، دوازده ُكند است كه به صورت شياِر شعاعي 
لنگي هاي  دو  با  مركزي  شمسه  اين  است.  شده  گچبري 
محدب به چهارلنگي و از چهارلنگي به ستاره پنج پر ختم 
مي شود و سرآنجام توسط دولنگي هاي محدب به كاربندي 

و پا باريك هاي ساق گنبد انتقال مي يابد.
پر  دوازده  يزد  مسجد  در  رفته  بکار  شمسه هاي  اکثر 
حها  طر  اکثر  در  که  را  دوازده  عدد  دارند(تصوير۱۰). 
و  شيعي  بينش  به  مي توان  رفته  بکار  مسجد  نقوش  و 
دوازده امامي معماران بنا نسبت داد. شمسة دوازده پر 
(گنبدخانه) و در سمت  ايوان جنوبي  داخلي  در ديوارة 
زمينه اي  است.  شده  نقش  ديوار  پايين  قسمت  در  چپ 
را که اين شمسه روي ديوار نقش بسته با کاشي شش 
شمسه  شعاع هاي  اند.  پوشانده  فيروزه اي  آبي  وجهي 
آبي  نوار  دو  از  متشکل  منحني ها  است.  وار  منحني 
فراشي  و  است(حسيني  حنايي  و  الجوردي(پررنگ) 
گل  به  شبيه  شکلي  خود  نيز  شمسه   .(۱۳۹۳ ابرقويي، 
آفتابگردان دارد. درون شمسه نقوش هندسي در ترکيب 
به  با نقوش گياهي و اسليمي، شکل درخور توجهي را 

وجود آورد ه اند(جدول۱).
بندي  رسمي  طرح  در  پَر،  دوازده  شمسه  نمونه  تنها 
يينات گچبري مشاهده مي شود.  با تز  سقف چيني خانه 

است  ُكند  دوازده  خانه،  چيني  گنبد  مركز  شمسه  نوع 
اين  است.  شده  چبري  گ  شعاعي  شياِر  صورت  به  كه 
شمسه مركزي با دو لنگي هاي محدب به چهارلنگي و از 
چهارلنگي به ستاره پنج پر ختم مي شود و سرآنجام توسط 
دولنگي هاي محدب به كاربندي و پا باريك هاي ساق گنبد 

انتقال مي يابد(تصوير۱۱).

شمسة ٧٢ پر
بزر گترين شمسة بکار رفته در مسجد جامع يزد در دو 
طرف سردر اصلي (شرقي) نقش بسته است. اين شمسه 
داراي ٧٢ شعاع طاليي رنگ است. در تفکر شيعيان عدد ٧٢ 
يادآور ٧٢ تن از شهداي کربالست و اين شمسه مي تواند 
به نحوي نماد و يادآور واقعة عاشورا و شهداي نينوا باشد. 
به  آراسته  و  کادر مستطيل شکل  اين شمسه درون يک 
نقوش اسليمي قرار گرفته است و در مرکز آن نامه اي اهللا، 

محمد وعلي نقش بسته است(تصوير۱۲). 
تنها نمونه شمسه بيست پر در سقف بخش جنوبي شبستان 
قنديل خانه، با شيارهاي شعاعي مشابه طراحي شده است. 
الزم به ذكر است كه در رنگ آميزي اين نقاشي ها از رنگ هاي 

الجوردي، طاليي، قرمز و سبز روشن استفاده شده است.
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ويژگي 
نقوش 
شيعي

محل نقش نوع نقش شکل نقش در بنا نام بنا محل نقش نوع نقش شکل نقش 
در بنا

نام بنا

پنج تن آل 
عبا

گنبدخانه نقوش 
شمسه و 

ستاره هاي 
پنج پر

مسجد جامع 
يزد

بخش تحتاني 
صندوق قبر 
شيخ صفي.

ستاره 
پنج پر در 
قسمتي از 
تزيينات 
هندسي

بقعه شيخ 
صفي الدين 

اردبيلي

نشانه 
اولين مقام 
و اولين 

رتبه سلوک 
در ديدگاه 

تصوف

ايوان جنوبي نقش شش 
ضلعي

مسجد جامع 
يزد

صندوق قبر 
شاه اسماعيل
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مضمون»اهللا 
« در داخل 
قاب هندسي 
شش ضلعي.

بقعه شيخ 
صفي الدين 

اردبيلي

هشت رکن 
عرش الهي

سردر اصلي نقش ستاره 
هشت پر

مسجد جامع 
يزد

صندوق قبر 
شاه اسماعيل

بخشي از 
تزيينات 

استخواني 
به شكل 

ستاره هشت 
پر.

بقعه شيخ 
صفي الدين 

اردبيلي

بازگشت 
کثرت به 

وحدت
و نماد 
واقعه 
کربال

ديواره 
جنوبي حياط

نقوش 
شمسه ده پر

مسجد جامع 
يزد

صندوق قبر 
شيخ صفي و 
صندوق دختر 

شيخ صفي.
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نماد شيعه 
۱۲ امامي

ديوارة 
جنوبي حياط

شمسة 
دوازده پر

مسجد جامع 
يزد
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رسمي 
بندي با 

طرح شمسه 
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جدول ١. مقايسه تطبيقي نقوش بقعه شيخ صفي الدين اردبيلي با نقوش مسجد جامع يزد، مأخذ: نگارنده.

نتيجه
در طول تاريخ ايران، هميشه بين هنر و آداب معنوي برگرفته از مذهب ارتباط بسيار نزديکي وجود 
داشته است. در حقيقت دين يکي از مهمترين عوامل تشکل دهنده هنر و هنر، زبان عميق ترين حکمت هاي 
بشر و جلوه گاه زيباترين احساسات عرفاني بوده است. ارتباط بين هنر و دين در طول دوران اسالمي 
بيش از هر زمان ديگر شکوفا و توسعه پيدا کرده است. در اين ميان، هنر شيعي تا حدي نوعي هنر 
مقاومتي بوده است، يعني از کوچکترين فضا براي نمايش خود بهره برده است. مسجد نيز مهمترين 
تجليگاه هنر شيعي بوده است، زيرا مسجد هم محلي براي عبادت تودة  مردم به شمار مي آمده است 
و هم معناي سياسي کامًال بارزي داشته است. به عبارت ديگر مسجد محل تالقي سه عنصر سياست، 
دين و تعلقات و گرايش تودة مردم بوده است. بر همين اساس، مطالعه موتيف هاي تزئيني مساجد نقش 
مهمي را در آگاهي ما از بينش و مباني نظري حاکم بر جوامع دوران هاي مختلف تاريخي ايفا مي نمايند. 
نقوش نمادين بکار رفته در مسجد جامع يزد و بقعه شيخ صفي الدين اردبيلي که به نحوي در ارتباط با 
عقايد مذهب شيعه هستند شامل: نقوش شمسه و ستاره، نقوش محراب مانند، نقوش گچبري زنجيره اي 
و غيره است. نقوش شمسه و ستاره اکثريت نقوش بکار رفته در اين دو بنا را تشکيل مي دهند. شمسه 
نماد کثرت در وحدت و وحدت در کثرت است و کثرت تجلي صفات خداوند است. ستاره نيز منبع نور 



مطالعه تطبيقي نقوش نمادين  شيعي 
بقعه  شيخ  صفي الدين  اردبيلي  با 

و مظهر خداوند در شب ايمان است. بيشتر اين نقوش در بردارندة مفاهيم نامهاي حضرت محمد(ص)، مسجد جامع يزد
حضرت علي(ع) و پنج تن آل عبا، امام حسين(ع)، دوازده امام، امام دوازدهم و همچنين يادآور وقايعي 
چون حادثة کربال و عاشورا، شهداي ٧٢ تن، و شهادت حضرت علي(ع) هستند.اين نقوش در دور 
بناي مذکور نه تنها از لحاظ تکنيکي مشابه هم اجرا شده اند بلکه باورهاي غالب شيعي حاکم بر جنبه 
نمادين آنها نيز کامال قابل مقايسه باهم بوده و مفاهيم نمادين يکساني را ابراز مي کنند. اين مفاهيم که 
در قالب نقوش تزئيني در اين دو بنا بروز يافته اند در تفکر و اعتقادات شيعه جايگاه وااليي دارند. اهميت 
نقوش بکار رفته در اين دو بنا در اين است که با توجه به استقرار يک حکومت مرکزي سني مذهب(در 
خصوص مسجد جامع يزد) در زمان ساخت بنا ،نقوش مورد بحث به نوعي تفکرات شيعي سازندگان 
و بانيان بنا را نشان مي دهند. برخي از اين نقوش هندسي و اسليمي همچون شمسه هاي پنج، شش، 
هشت، ده، دوازده و ٧٢ پر سردر ورودي، شمسه هاي ايوان جنوبي و طرح هاي محراب مانند نقش شده 
بر ستونهاي تزييني ورودي گنبدخانه، از نقوش شاخص بکار رفته در مسجد جامع يزد هستند که در 

بناي ديگري از اين دوران به نام بقعه شيخ صفي الدين اردبيلي مي توان نمونه اي از آنها را يافت. 
در خصوص وجود نقوش نمادين شيعي بر تزئينات معماري اين دور بنا مي توان اينگونه تحليل کرد که، 
مذهب شيعه که از جهان بيني جامع و عميقي برخوردار و اصول و مباني اعتقادي و سياسي اين مذهب 
بر آيات قرآن و روايات پيامبر(ص) استوار است قبل از دوره صفويه، به علت سختگيري هايي که بر 
پيروان آن وارد آمده است، همواره براي اعالم و اظهار وجود در تنگنا قرار داشته و اعتقادات خود را 
بصورت نمادين در تزئينات بناها بيان کرده است. در اين دو بنا نيز، نقوش هندسي عمده ترين نقش 
مايه هاي نمادين را به خود اختصاص داده و نگرش و انديشه هاي صوفيان و هنرمندان در آن، تآثير به 
سزايي داشته است. در هر دو بناي مسجد جامع يزد و بقعه شيخ صفي الدين اردبيلي، نقش شمسه در 
تزيينات، از جايگاه ويژه اي برخوردار است و انواع مختلف شامل: ستاره هاي پنج َپر، شش پر، هشت 
پر، ده پَر، دوازده پَر، شانزده پر و بيست پَر زيباو به وفور و در شيوه هاي مختلف مورد استفاده قرار 
گرفته است. با توجه به فاصله و بعد مصافت زياد اين بنا از همديگر،مي توان چنين استنباط نمود كه 
اين شيوه تزيين به طور تصادفي انتخاب نشده و همچنين فقط جنبه صرف تزيين و زيبايي يا تناسب 
با کارکرد خاصي مد نظر نبوده است بلکه کاربرد اين طرح ها ريشه در مفاهيم عميق عرفاني، مذهبي و 
تمثيلي نيز داشته است. در اين ميان احتماال به سبب تناسب نقوش شمسه وار و ستاره اي با مفاهيمي 
چون اولوهيت خداوند، نور و آسمان که در عرفان و تصوف اسالمي از جايگاه ويژه اي برخوردار 
است، نسبت به ساير نقوش، بيشتر مورد استفاده قرار گرفته اند. در اين ميان مفاهيم و اسرار عرفاني 
و مذهبي نهفته در اعداد، در کنار نقوش هندسي و شمسه ها، بيش از پيش ويژگي کاربردي اين نقوش 
را در مجموعه اي شيعي و ايراني روشن مي نمايد. اين نوع كاربرد نقوش هندسي را با توجه به اهداف 
متعالي و روحاني آن مي توان هندسه عرفاني ناميد زيرا مطابق عرفان اسالمي كل خلقت خداوند نيز 
بر اساسي هندسي پايه ريزي شده است. بنابراين نقوش مزبور را مي توان نماد عيني اصل حركت از 
كثرت به وحدت محسوب نمود كه در اين ميان اشكال هندسي شمسه و ستاره با توجه به خصوصيات 

منحصر به فرد طراحي شان، بيش از ديگر نقوش، بيانگر اين اصل مي باشند. 
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Yazd Mosque is one of Iran>s Azeri style mosques, in whichthe implementation of motifs in 

stucco and tiling is noteworthy. The monument of Sheikh Safi al-Din Ardabili that was built in 

753 AD, and several units were added to it during the reign of the Safavids, contains dozens of 

exquisite themes of various art disciplines such as mosaic tiling, Muqarnas, stucco, exquisite 

inscriptions, wood carving, silverwork, illumination and gilding. The main objective of this 

research is a comparative study of the designs in these twoSafavid-era buildingswhich symbolic 

aspect involves Shiite religious thoughts.Therefore initially the symbolic Shiitepatterns in 

these buildings, including various types of stars and suns, are selected and then studies and 

investigated.This study seeks to answer two questions, namely: What kinds of decorative 

motifs in Islamic monuments are related to Shiite beliefs dominant in the community? Do 

Shiite symbolic decorative patterns in these twobuildings have similarities with regard to their 

spatial distance from each other? This study revealed that the decorative geometric patterns 

(pentagonal, hexagonal, octagonal, ten and twelve-sided polygons)in these two buildings have 

symbolic meanings related to Shiite beliefs which are similar not only regarding technique, 

form and appearance but also in terms of symbolic meaning.

Keywords: Shiite Religion, Yazd Mosque, Sheikh Safi al-Din ArdabiliMonument, Symbolic 

Patterns, Islamic Architecture. 
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