
چکیده

کاشـی کاری حـرم امـام رضا)ع(، بی شـک هرنی فاخـر و عظیم در این رسزمین اسـت. یکی از خصوصیات 

و جلوه های این بنای مقّدس و ارزشـمند، کاشـی های ازاره با سـاختار هشـت ضلعی و هشـت پر اسـت. 

به کارگیـری نقـوش و نشـانه های تصویـری بامعنـا و مفاهیـم، حایـز اهمیـت و درخـور تفسـیر اسـت. 

تلفیـق نقـوش و نشـانه های شـایلی و منادیـن در کاشـی های حـرم مقـّدس به نحوی اسـت کـه در نگاه 

اّول منی تـوان میـان آن هـا متایـز قایـل شـد، اّمـا با مطالعـه و بررسـی نشـانه های تصویـری و جزییات آن 

در ایـن کاشـی ها، می تـوان معنـای آنهـا را دریافـت. هـدف از ایـن مقالـه، مطالعـه و تحلیل نشـانه های 

تصویـری موجـود در کاشـی ها، پـی بـردن بـه رمزهـا و معناهـای آن و ارتبـاط میـان آنهـا بـا اسـتفاده از 

روش نشانه شناسـی پیـرس اسـت. به کارگیـری یـک الگوی نشانه شـناختی در این تحقیق می تواند روشـی 

بدیـع در واکاوی و یافـن ارتبـاط بیـن نشـانه های تصویـری و مـورد تأویلـی آنهـا باشـد. بنابـر یافته های 

تحقیـق، نشـانه های تصویـری در کاشـی ها شـامل انـواع شـکل های هشـت پر، نگاره هـای اسـلیمی و 

ختایـی، بته جقـه و رسو و همین طـور سـاختار شـکلی متنـوع بـا معنـای منادیـن اسـت. ایـن نشـانه ها 

بدیـن لحـاظ اهمیـت دارد کـه بـا وجـود شـباهت و تکـرار فرم هـا در عنـارص تصویـری کاشـی ها، دارای 

مفاهیـم سـمبلیک بسـیار و ارتبـاط میـان دال و مدلول ها اسـت. در مقالۀ پیش رو، سـعی در رسـیدن به 

پاسـخ ایـن سـؤاالت اسـت: 1-عنـارص تصویـری در کاشـی های ازارۀ حـرم امـام رضـا)ع(، بـر چـه معنایی 

داللت دارند؟2- براسـاس روش نشانه شـناختی، تصاویر کاشـی ها جزو کدام دسـته از نشـانه ها هسـتند؟ 

3- سـاختار شـکلی و تصویـری کاشـی ها کـدام اسـت؟ ایـن مقالـه بـه روش توصیفـی– تحلیلـی انجـام 

شـده، تحلیـل از نـوع کیفـی و مقایسـه ای بوده، اطالعـات الزم نیز از منابـع کتابخانه ای و مشـاهدۀآثار، 

جمع آوری شـده اسـت. 

کلید واژه: کاشی، کاشی های ازاره، نشانه شناسی، نشانه های تصویری.
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مقّدمه:
کاشـی های زّرین فـام ازارۀ حـرم امـام رضـا)ع(، یکـی از 

بـه جـادی االّول  مربـوط  کاشـی کاری  آثـار  شـاخص ترین 

سـال 612 و برخـی نیز متعلـق به تاریخ ربیع الثانی اسـت. 

ایـن کاشـی ها به صـورت هشـت ضلعی و ستاره ای شـکل و 

دارای حاشـیه ای منقوش اسـت. بیشرت کاشـی های زّرین فام 

ازارۀ حـرم بـه پیـش از دورۀ ایلخانـی مربـوط می شـود کـه 

بـه اواسـط قرن ششـم تا اواسـط قرن هشـتم تعلـق دارند، 

برخـی نیـز مربـوط به دورۀ صفـوی اسـت. در این تحقیق، 

بررسـی  نشانه شناسـی  مطالعـۀ  طبـق  کاشـی ها  تصاویـر 

شـده اسـت. نشـانه های تصویـری متعدد و متفـاوت بودن 

سـاختار شـکلی و ویژگی هـای تصویـری در هـر یـک از 

کاشـی های زرین فـام ازاره، دلیلـی بـر انتخـاب ایـن آثـار 

خواهـد بـود. عـالوه بـر ایـن، نشـانه های تصویـری موجود 

داللـت  بسـیاری  معناهـای  بـه  می توانـد  کاشـی ها  در 

داشـته باشـد کـه نسـبت هایی را میـان موضـوع و مـورد 

تأویلـی روشـن می کنـد. یکـی از متغیرهـای بررسـی شـده 

در تحلیــل این نشـانه های تصویــری، داللت هـای معنایی 

آنهاسـت. محـور ایـن تحقیــق، عنارص تصویــری اسـت که 

در منونه هـای مــوردی، مشاهــده خواهـد شـد و جـدا از 

عنـارص نوشـتاری و تنهـا به دنبال تبیین مناسـبات و ارتباط 

سـاختاری عنـارص تصویـری و تأکیـد بـر تصویـر خواهـد 

بـود. عـالوه بـر داللت هـای معنایـی تصاویـر، ایـن تحقیق 

در پـی شـناخت نشـانه های تصویــری خواهـد بـود؛ بـه 

عبارتـی دیگر، تصاویر طبق دسـته بندی نشـانه ها، بررسـی 

می شـوند. بدیـن منظور مطالعـۀ نشانه شناسـیک می تواند 

روشـی مناسـب برای رسـیدن به اهداف تحقیق باشـد. در 

ایـن تحقیـق، عنـارص زبانـی و مـن، مّدنظـر نیسـتند بلکـه 

بـا بررسـی داللــت معنایـی، بـه دنبـال رابطـه میـان دال و 

مدلـول در تصاویـر خواهیـم بود که مسـئله ای مهم اسـت. 

آثـار  ایـن  بـر روی  نشانه شناسـیک  و  بررسـی ساختــاری 

می توانـد مـا را بـه متامی داللت هـای معنایـی نزدیک کند. 

بنابرایـن عـالوه بر سـویۀ زیبایی شناسـی، شـکل و سـاختار 

اثـر و بررسـی معنـا نیز اهمیـت دارد. نشـانه های تصویری 

و داللت هـای معنایـی، مهم تریـن وجـه متایـزی اسـت کـه 

میـان این آثـار وجود دارد. اسـتفاده از روش نشانه شناسـی 

یـا معناهـای  ایـن تحقیـق راهگشـای شـناخت معنـا  در 

مّدنظـر اسـت. بـا ایـن روش می تـوان بـه معنـی اصلـی 

نشـانه های تصویـری دسـت پیـدا کـرد. جنبـه ای دیگـر کـه 

در این تحقیــق اهمیت دارد، نشانه شناسـی از لحاظ انواع 

نشــانه هاست که براساس تقسـیم بندی پیرس خواهد بود. 

نشانه شناسـی پیـرس، الگویی گسـرتده و کاربـردی در حوزۀ 

هرنهـای دیداری و تصویری اسـت. در روش نشانه شناسـی 

پیـرس، طیفـی وسـیع از انـواع نشـانه ها و منادهـا بـا توجه 

بـه مضمـون و کاربـرد آنهـا، طبقه بنـدی می شـوند؛ بدیـن 

سـبب از نظر اسـتحکام نظری و کارآیی، دسـته بندی پیرس 

می توانـد روشـی مناسـب در ایـن پژوهـش باشـد. 

پیشینۀ تحقیق:
کاشـی کاری  و  کتیبه هـا  روی  بـر  مطالعـات  مجموعـۀ 

در بناهـای دوره اسـالمی، بررسـی های تاریخـی و سـبکی و 

ویژگی هـای تزیینـی آنهـا از جملـه تحقیقات موجود اسـت. 

پـی.  سـونیا  نوشـته  اسـالمی2  معـاری  در  رنـگ  و  طـرح 

سـهرداس3 و معاری اسـالمی و تزیینات آن در دورۀ اسـالمی 

)1500-800 م(4، نوشـتۀ درک هیـل5 و اولـگ گربار6، برخورد 

گسـرتده ای بـا موضـوع تزیینــات دورۀ اســالمی داشـته اند. 

منبع مکتوب نقش و طرح هنــدسی عربی7 در سـال 1973، 

تأکید بر هنــدسۀ اسالمی و تزیینات دارد. در این کتاب ها ، 

تفاوت های سـبکی و مکانی و زمانی بیان شـده اسـت اّما در 

برخی کتـب، برخورد غیرتاریخی با نقـوش هندسی اسـالمی 
شده است. مجموعه کتاب هایی که جشنوارۀ جهــان اسالم8 

در سـال1976منترش کرد به زبان برصی اسـالمی اشـاره دارد. 

در دو ویراسـت دایره املعارف اسـالم9 »ارنست هرتسفلد« در 

مقالـه ای کـه }در مدخـل »عربانـه 10« در ایـن دایره املعارف{ 

در سـال 1913 نوشـت، بـه انـواع سـه گانۀ معمـول عربانـه 

یعنـی گیاهـی و هندسـی و کتیبـه ای، نـوع چهـارم شـایلی 

را افـزود. اصطـالح عربانـه بـه معنـای عـام کـه بـر عمـوم 

تزیینـات هـرن مسـلمین داللـت می کنـد، شـامل تعـدادی 

عنارص شـایلی نیز می شـود. هرتسـفلد، بـه طبیعت گریزی 

و انتزاع هندسـی اشـاره کرد که »تکرار بی شـار« و »تشـابه 

بی نهایـت« از ویژگی هـای کیفی آن اسـت. کتــاب »کیفیت 

سبک« اثر ریگل، بر نوع گیاهی تزیینــات در دورۀ اســالمی 

که می تواند با عنارص هندسـی و نوشـتاری و شایل انتزاعی 

درآمیـزد تأکیـد کـرد. او منشـاء این سـبک را دوران کالسـیک 

باسـتان دانسـت و مدعی شـد که شـکل منونه وار خود را در 

قـرن سـوم/نهم در زمان حکومت بنی عباس به دسـت آورده 

و در قـرن پنجم/یازدهـم در زمـان سـلجوقیان و فاطمیـان و 

مغربیـان بـه کال خـود رسـیده اسـت. در کتـاب عربانه بر 

کیفیـت سـطحی تزیینی و فقـدان ویژگی شبیه سـازی تأکید 

شـده اسـت: »همچنـان کـه تکـرار بی نهایـت اجـزا تأکیـدی 

اسـت بـر اهمیت تک تک این اشـکال کـه با توالـی و ترادف 

از متییـز دقیـق می گریزد و گویی محو می گـردد، همین طور 

فاقـد هـر گونـه معنـای  را  آنهـا  پیوسـتۀ سـطح،  پوشـش 



واقعـی می سـازد. ایـن کـه در برابـر چشـم ناظر بـا جزییات 

خوشـایند سـد منی شـود، بلکه وی با هاهنگـی دایم التغییر 

و محوشـوندۀ اشـکال غیرواقعـی محفـوظ می گـردد، خـود 

عامـل  اسـت.  نقـوش  ایـن  تزیینـی  مقصـود  نشـان دهندۀ 

تعیین کننـده، هدفـی تزیینـی اسـت کـه هانـا فقـدان هـر 

نوع هدف معنادار اسـت.« لویی ماسـینیون11، ژرژ مارسـه12 

و اتینگهـاوزن نیـز ویژگی های تزیینـی را با رجوع به ماهیت 

اسـالم تبیین کردند و ماسـینیون، آن را به فلسفۀ ذره باوری13 

مرتبط دانسـت. کتاب هرن مقدس در رشق و غرب14 نوشـتۀ 

بورکهـارت، دربـارۀ زیبایی شناسـی سـنت بـرصی اسـالمی و 

ماهیـت اشـکال انتزاعـی در این هرن از لحـاظ عرفانی، گفته 

اسـت. در بخشـی از مـن ایـن کتـاب این طـور آمـده اسـت: 

»دو شـکل یا دو منونه وجود دارد: یکی نقش هندسـی بافته 

و تشـکیل شـده از تعداد زیادی سـتاره های هندسـی اسـت 

کـه شـعاع های آنهـا درهـم تنیـده اسـت و تأمـل در، وحدت 

در کرثت و کرثت در وحدت اسـت. شـکل دوم آن، نگاره های 

گیاهی اسـت که در سـبک عربانه، هم منطقی و ریاضی وار 

اسـت و هـم خوش آهنـگ.« در کتـاب بورکهـارت، رویکردی 

ماهیـت باورانـه بـه فرهنـگ برصی اسـالمی دیده می شـود. 

»نقـوش اسـالمی، رویکـردی تحلیلی و هستی شـناختی«15 از 
کیـت کریچالو16بـه سـال 1976 و »نقـش در هرن اسـالمی«17 

و  عرفانـی  دینـی،  معانـی  دربـارۀ  ویـد18،  دیویـد  نوشـتۀ 

جهان شـناختی طرح هـا هندسـی هسـتند. کتـاب تزییـن از 

اسـتوارت دورانـت 19 از دیگـر منونه هاسـت. گرابـار در سـال 

1989 در سـخرنانی های ملـون 20، تحـت عنـوان واسـطگی 

تزییـن 21، تفسـیر منادیـن نقوش هندسـی را مردود شـمرد و 

ارزش های عام طرح هندسـی اسـالمی را تبیین کرد. در کتاب 

هندسه و تزیین در معاری اسالمی)طومار توپقاپی(، نوشتۀ 

گل رو نجیـب اوغلـو و ترجمـۀ مهـرداد قیومـی بیدهنـدی، 

بخش نشانه شناسـی تزیین، به تفکیک و بررسـی سـبک های 

تزییـن در ادوار مختلف و اسـلوب های نقش پردازی پرداخته 

اّولیـن هایـش هـرن  اسـت. در کتـاب مجموعـۀ مقـاالت 

اسـالمی، مقاالتـی در حیطـۀ کاشـی کاری، نقش کاشـی کاری 

هـرن  و  کاشـی کاری  زیبایی شناسـی  اسـالمی،  معـاری  در 

اسـالمی و منادگرایـی در هـرن اسـالمی، تبییـن شـده اسـت. 

از منونه هـای دیگـر، سـفال زرین فـام ایرانـی نوشـتۀ آلیـور 

واتسـون 22 و ترجمۀ شـکوه ذاکری به بررسـی کاشی و سفال 

در بسـرت تاریخـی، بناهـای مزیّـن بـه کاشـی های زرین فام و 

هرنمنـدان مربوطـه پرداخـت. آرتـور اپهـام پـوپ 23 در کتاب 

شـاهکارهای هرن ایران 24 در بخش سـفال های لعابی جدید، 

بـه اختصـار دربـارۀ ویژگی های صـوری کاشـی کاری محراب 

حـرم امـام رضـا)ع( گفتـه اسـت و عـالوه بـر بیـان ویژگی و 

بـه  رویکـردی  محـراب،  کاشـی های  صـوری  کیفیت هـای 

نـوع سـاخت و تاریخ شناسـی دارد. در دایره املعـارف هـرن 

و ادبیـات- برگرفتـه از دایره املعـارف اونیـور سـالیس 25 در 

بخـش مربـوط بـه آرابسـک، منشـاء طرح هـای اسـلیمی بـر 

روی کاشـی و سـفالها بیـان شـده اسـت. عبداللـه قوچانی در 

کتـاب کاشـی های زرین فـام بـه بررسـی مـن و نوشـتار روی 

کاشـی های حـرم امـام رضـا)ع( پرداختـه اسـت. در ایـن کتاب 

352 قطعـه از کاشـی های موجـود در آسـتان قدس رضـوی، 

معرفـی شـده اسـت که به طـور عمده متعلق بـه قرن هفتم 

قمـری اسـت. مقالـه ای نیـز در ایـن بـاب، به بررسـی تاریخی 

کاشـی ها پرداخته اسـت که به نوشـتۀ محمدتقی ایان پور و 

زهیـر صیامیان گرجی در مجلۀ »مطالعات تاریخ اسـالم« بهار 

1389، شـارۀ 4، دربارۀ کاشـی های کتیبه ای سـنجری در حرم 

رضوی، تبیین شـده اسـت. تحقیقات در خصوص کاشـی کاری 

حـرم امـام رضا)ع(، بررسـی تاریخی و سبک شـناختی کتیبه ها 

و کاشـی های زرین فام اسـت. با توجه به مطالعات متأّخر که 

در راسـتای موضوع مقالۀ پیش رو انجام شـده اسـت، می توان 

گفـت دو وجـه متایز مهـم تحقیق حارض، نـوع روش تحلیل و 

اسـتفاده از یـک الگـوی ثابت و مسـتحکم از لحـاظ نظری در 

بررسی نشانه شناختی و به کارگیری آن در شناخت نشانه های 

تصویـری کاشـی های ازاره و نیـز پرداخـن بـه تجزیه و تحلیل 

نقـوش تصویـری کاشـی های ازارۀ حـرم امـام رضا)ع( اسـت. 

تعاریف و مبانی نظری تحقیق:

کاشی: 
نخسـتین سـفالینه ها به صـورت صفحه هـای روکـش دار، 

ایـران باسـتان  بابـل و  مربـوط بـه متدن هـای خاورمیانـه- 

در هـزارۀ اّول قبـل از میـالد اسـت. کاشـی بـه صفحه هـای 

روکـش دار بـا تزیینات میناکاری اطالق می شـود که نخسـت 

کوزه گـران مسـلان در شـهر سـامره )عـراق( در قـرن نهـم 

بـه کار بردنـد و واژۀ کاشـی منقـوش بـرای ایـن آثـار بـه کار 

می رفـت. سـپس ایـن شـیوه در بین النهرین و ایـران تا تونس 

رواج یافـت. کاشـی کـه خاسـتگاه آن کشـورهای اســالمی 

اسـت، در غـرب از قـرن دهـم در اسـپانیا رایج شـد و بـا واژه 

شـناخته شد)سـالیس، 216:1385(. » آثولخـو«26، مشـتق از 

واژۀ اسـپانیایی»آثول«27 به معنای آبی کاشـی به سـفال های 

لعابـی اطـالق می شـود که مراکز مهم آن شـهر ری و کاشـان 

بود)پـوپ ، 105:1389(. بـه طور کلی سـه نوع عمده کاشـی 

وجـود دارد: کاشـی های محـراب، کاشـی حاشـیه ای کتیبه ای، 

کاشـی سـتاره ای و صلیبـی شکل)واتسـون، 165:1390(.



کاشی های ازاره: 
ازاره در لغـت بـه معنـای پایه سـتون یا ته سـتون اسـت. 

بـه عبـارت دیگـر بخش پایینـی سـتون های بنـا را می گویند. 

کاشـی های ازاره اغلـب با تزیین زرین فام سـاخته می شـوند. 

»رنگ هـای آبـی تیـره )کبالـت( و فیـروزه ای به طـور غالـب 

بـه کار مـی رود. برخـی از کاشـی های ازاره کـه دارای حاشـیه 

اسـت از متونی با مضمون مذهبـی  یا غیرمذهبی برخوردار 

و  )چلیپـا(  صلیـب  و  سـتاره  اسـت«)برند28،126:1383(. 

هشـت ضلعی هـا، اشـکال به کاررفتـه در این کاشی هاسـت. 

بـه طـور تقریبـی طـول ضلـع هـر کاشـی 7/5سـانتی مرت و 

ارتفـاع آن بـه 10سـانتی مرت می رسـد و کمـرت از یـک چهـارم 

 .)21:1390 )واتسـون،  اسـت  قرآنـی  کتیبه هـای  ارتفـاع 

کاشـی های ازاره بـا نقش مایه هایـی برگرفتـه از طبیعت و به 

صـورت متحداملرکز اسـت. تصاویر گیاهی چهارپر و هشـت 

پر در وسـط و نقوشـی کوچک تر در پس زمینۀ کاشـی دیده 

می شـود. تقـارن از ویژگی هـای غالـب در کاشـی های ازاره 

اسـت. برخـی از ایـن کاشـی ها دارای یـک حاشـیۀ مـن و 

بعضـی از آنهـا از دو حاشـیه با خطوط کوفی تشـکیل شـده 

اسـت. رنگ هـای بـه کار رفتـه در ایـن کاشـی ها یـا بـه طور 

کلـی، فیـروزه ای اسـت یا تنها پس زمینۀ آن رنگ قهـوه ای اُکر 

یـا طالیـی را دارد. 

نشانه شناسی: 
از دهـۀ1950 بـه این سـو، نشــانه شناسی همچـون روش 

پژوهــش بـه ویـژه در قلمـرو شـناخت داللــت ها و ادراک 

ارتباط هـا بـه کار رفتـه اسـت )احمـدی، 6:1392 (. اصطـالح 

»سمیوسـیس« 29 نخستین بار توسـط پیرس به کار گرفته شد 

و آن را پژوهش نسـبت میان نشـانه، مورد تأویلی و موضوع 

دانسـت. در سـال 1914 اصطـالح »سـمیوتیک«30 بـه معنای 

نشانه شناسـی استفاده شد. نشانه شناسـی، آن طور که پیرس 

بـه کار بـرد، دانش بررسـی متامـی پدیدارهای فرهنگی اسـت 

که به نظام های نشانه شناسـیک تعلق داشـته باشـد )هان: 

7(. سوسـور در سـال 1910، واژۀ »سـمیولوژی« را که از واژۀ 

یونانـی »سـمیون« 31 گرفتـه شـده بـرای علـم نشانه شناسـی 

بـه کار بـرد. بـه عقیدۀ سوسـور، نشانه شناسـی، علمی اسـت 

کـه در زمینـۀ نظام های قراردادی ارتباط، کارایی دارد. نشـانه 

شناسـی، روش راهگشـای شـناخت معنا یا معناهای یک اثر 

تصویری یـا کالمی اسـت)هان: 9(.

نشانه: 
نشـانه چیـزی اسـت کـه در چهارچوبی خاص بـه عنوانی 

خـاص، نشـانۀ چیز دیگری باشـد. به عبارتـی دیگر، به چیزی 

غیـر از خـود داللـت کنـد. چنان که یک نشـانۀ تصویـری در 

یـک اثـر می توانـد تنهـا به یـک چیز یا بـه چند چیـز داللت 

داشـته باشـد.یک نشـانه نسـبت دال و مدلـول را شـامل 

می شـود. کشـف ایـن ارتبـاط، باعـث رسـیدن بـه معنـا یـا 

معناهای تصویر می شـود. معنای نشـانه ها در نشانه شناسی 

می توانـد یـک مـورد تأویلـی و برداشـت ذهنـی و یـا امـری 

باشـد.  قراردادی 

نشانه های تصویری:
نشـانه های تصویـری در یـک اثـر را می تـوان نظـام بیـان 

زیبایی شناسـیک دانسـت. نسبت همنشـینی این نشانه ها و 

عنـارص تصویری می تواند تجریدی باشـد یا فیگوراتیو که در 

ایـن حالـت چیـزی توصیف یـا روایـت می شـود. در صورتی 

که نسـبت همنشـینی عنـارص تصویری، تجریدی یـا انتزاعی 

باشـد دارای داللـت ضمنـی یـا غیرمسـتقیم اسـت. معنـای 

هـر اثـر تصویـری و اجـزای آن بـا نظـام نسـبت های درونـی 

نشــانه ها دانسـته می شـود. یک اثر تصــویری از نشــانه ها 

و عنـارص بسـیاری تشـکیل می شـود. در هـر اثـر رمزگانـی 

وجـود دارد کـه بـه سـه دسـته رمـزگان فرهنگـی، رمـزگان 

زیبایی شناسـیک و رمزگان ویژۀ هر هرنمند تقسـیم می شود 

)احمـدی ،74:1392(. در ایـن میـان رمزگان زیبایی شناسـیک 

از مؤلفه هـای مـورد بررسـی در ایـن پژوهـش اسـت کـه بـه 

تعریـف آن می پردازیـم.

رمزگان زیبایی شناسیک:
واژۀ رمـز اّولین بـار از سـوی فردینـان دو سوسـور مطـرح 

در  رمـز  بـرد.  بـه کار  زبـان  مـرتادف  را  رمـز  واژۀ  او  شـد. 

معنـای کل آن در حـوزۀ نشـانه ها قـرار می گیرد)محمـودی، 

98:1386(. رمـزگان زیبایی شناسـیک، نظـام زبـان سـمبلیک 

نشـانه های تصویری هستند. هر تصویر مفاهیم سمبلیک و 

رمزگان در خود دارد. رمزگان زیبایی شناسـیک از ویژگی های 

فنی تصاویر، شـکل می گیرد. ویژگی هایی شـامل شباهت ها 

و تفاوت ها، رنگ ها، سـاختارهای شـکلی و واژگان نوشـتاری 

یـا مـن کـه می توانـد همچـون عنـارص تزیینـی و تصویـری، 

زیبایی شناسـیک  رمـزگان   .)75:1392، کند)احمـدی  عمـل 

اثـر در یـک دوره یـا مقطـع تاریخـی بـا رمـزگان و مفاهیـم 

دوره تاریخـی دیگـر می توانـد متفاوت باشـد. هان طور که 

در بررسـی رمـزگان فرهنگـی نیـز چنیـن اسـت. در ایـن من 

مقصود، نشانه های تصویری و رمزگان آن در آثار کاشی کاری 



مربـوط بـه دورۀ اسـالمی اسـت. قرینگـی، تجریـد و انتـزاع، 

بی زمانـی، غیـر مـادی بودن، تناسـب و نظم، تـوازن، وحدت 

و رنـگ از مفاهیـم و ویژگی هـای سـاختاری موردتوجـه در 

اسـت)خزائی  اسـالمی  دورۀ  کاشـی های  زیبایی شناسـی 

،227:1382(. ایـن مفاهیـم می توانـد در هـر یـک از آثـار 

و در هـر دوره شـباهت ها و تفاوت هایـی داشـته باشـد؛ 

تفاوت هایی بس ظریف در ویژگی سـاختاری و شـکلی. هر 

نشـانۀ تصویری به یک یا چند رمـزگان داللت دارد. همچون 

تصویـر خورشـید یـا طـاووس به عنـوان یک نشـانۀ تصویری 

بر روی بنایی در دورۀ اسـالمی یا تصویری از نقوش هندسـی 

و تکـرار آن در حاشـیۀ کتیبه هـا. 

بررسی کاشی های منتخب:
و  کاشـی ها  زیـاد منونه هـای  بسـیار  تعـداد  دلیـل  بـه   

شـباهت آنها از لحاظ تصاویر و نقوش، کاشـی هایی انتخاب 

شـد که از نظر عنارص تصویری، سـاختاری متنوع و متفاوت 

داشـته باشـد اّمـا به طورکلّـی میـان سـاختار، شـکل و عنارص 

تصویـری بـه کار رفتـه در کاشـی های ازاره، شـباهت زیـاد 

اسـت. برخـی از ایـن منونه هـا مربـوط بـه دورۀ ایلخانـی و 

یـا قبـل از آن و بعضـی از دورۀ صفـوی اسـت. البتـه الزم بـه 

گفن اسـت که در بررسـی کاشـی ها، دوره و مقطع تاریخی 

آنهـا مّدنظر نیسـت. تحلیـل براسـاس داللت معنایـی، روش 

نشانه شـناختی و بررسـی و مقایسـۀ ویژگـی سـاختاری و 

شـکلی، از مؤلفه هایی هسـتند که به آنها پرداخته می شـود. 

کاشـی هایی کـه مـورد تجزیـه و تحلیل قرار می گیرند شـامل 

8 منونـه از کاشـی های ازاره بـوده کـه چهـار عـدد از آنهـا بـا 

سـاختار هندسـی هشـت ضلعی و چهار عدد نیز با سـاختار 

هندسـی هشـت پر است.

تجزیه و تحلیل اطالعات: 
تحلیـل یافته هـا و اطالعـات در ایـن تحقیـق، در چهـار 

جـدول تنظیـم و دسـته بندی شـده اسـت. بدین صـورت که 

جداول شارۀ 1 و2، رابطۀ دال و مدلول و معنای نشانه های 

تصویـری در آثـار را بیـان می کنـد. در هـر اثـر، داللت هـای 

معنایـی مشـرتک و متعدد میان یک دورۀ تاریخـی و دوره ای 

دیگـر اسـت. در تحلیـل معنـای نشـانه های تصویری سـعی 

شـده اسـت مفاهیم محسـوس در کاشـی کاری دورۀ اسالمی 

بیـان شـود. به دلیل وجه اشـرتاک و شـباهت در کاشـی های 

هشـت ضلعـی و هشـت پـر، از تکـرار برخی از نشـانه های 

تصویـری در جـدول شـارۀ 2 ، خـودداری شـده اسـت. در 

جدول شـارۀ 3، نشـانه های تصویری براسـاس نظریۀ پیرس 

در دسـته بندی انواع نشـانه ها، تبیین شـده است. موضوع یا 

اثـر تصویـری، نوع نشـانه و مورد تأویلی، متغیرهای بررسـی 

شـده در این قسـمت هسـتند. عالوه بر این، تعداد نشانه ها 

در هـر یـک از گـروه شـایلی و منادیـن، بـا در نظـر داشـن 

نوع کاشـی ها در منـوداری جداگانه در همین بخش بررسـی 

می شـوند. در جـدول شـارۀ 4، بـه تجزیـه و تحلیل سـاختار 

کاشـی های ازاره پرداخته شـده اسـت که شـامل چهـار منونه 

کاشـی با سـاختار هندسـی هشـت ضلعـی و چهـار منونه با 

سـاختار هندسـی سـتارۀ هشـت پـر اسـت. به دلیـل قدمت 

طوالنـی منونه کاشـی ها و واضح نبـودن متام جزییات نقوش، 

اجرایـی جداگانـه از روی منونه هـا انجـام شـد تـا بررسـی 

تصاویر و معنای اسـتنباط شـده از آنها واضح و دقیق باشـد.











نتیجه گیری:
بـا مطالعـه و بررسـی نشـانه های تصویـری در منونه های 

کاشـی ازاره، می تـوان بـه ایـن نتیجه رسـید که وجه اشـرتاک 

میـان نـوع نقـوش و مفاهیـم کلـی آن بسـیار اسـت. اّمـا 

تفـاوت در سـاختار شـکل و فـرم دیده می شـود. نشـانه های 

تصویـری همچون شمسـه، سـتارۀ هشـت پر و چهارپـر، گل 

هشـت پر، اسـلیمی ها، نگاره هـای ختایـی، رسوهـای متقارن 

و سـاختارهای هندسـی مـدّور و مربعی شـکل در فرم هـا و 

صورت هـای گوناگـون در کاشـی های ازاره اسـتفاده شـده 

اسـت. بـه نظـر می رسـد تقـارن و تکـرار جـزو جدا نشـدنی 

در آنهاسـت. نشـانۀ تصویـری کـه به طـور غالـب در ایـن 

کاشـی ها مشـاهده می شـود شمسـه های هشـت پر و چهار 

پر هسـتند. در عین تفاوت شـکلی و صوری اّما اسـتفاده از 

یـک یـا چنـد الگوی ثابـت در ایجـاد طرح و نقش کاشـی ها، 

بـا تجزیـه و تحلیـل روی جزییـات تصاویـر مشـخص شـده 

اسـت کـه نشـانۀ تصویـری موجـود چیسـت و بـر چـه معنا 

و مفهومـی داللت دارد. نشـانه های تصویری در کاشـی های 

ازاره شـامل دو نـوع هسـتند: منادیـن و شـایلی. بـه نظـر 

می رسـد برخی از نشـانه های تصویری، هر دو نوع شـایلی 

و منادیـن هسـتند. در تجزیه و تحلیل نشـانه های مورد نظر 

می تـوان بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه مـورد تأویلی، خـود یک 

نشـانه اسـت کـه ایـن نسـبت می توانـد تـا بی نهایـت ادامه 

یابـد. چـرا کـه مـورد تأویلـی خـود منـاد چیـز دیگـری اسـت 

و بـه معنایـی ضمنـی داللـت دارد. هان طـور کـه در ایـن 

تحقیق، تصویر یا نقشـی که می تواند شـباهت به یک گنبد 

داشـته باشـد در دسـته نشـانه های شـایلی قـرار می گیـرد 

و گنبـد )مـورد تأویلـی( منـاد آسـان اسـت. همچنیـن در 

دیگـر نشـانه های تصویـری، ایـن نسـبت می تواند باشـد. در 

نشـانه هایی که در دسـتۀ منادین هستند رابطۀ دال و مدلول 

بـا قـراردادی تعیین می شـوند و این قرارداد می تواند اسـتوار 

بـه گونـه ای هاننـدی شـایلی باشـد. هان طـور کـه گل 

هشـت پر در نشـانه های تصویری کاشـی ها، به گل نیلوفر یا 

لوتوس می تواند نسـبت داده شـود. نسـبت گل هشت پر به 

گل نیلوفـر یـا لوتـوس، منادین و قراردادی اسـت اّما براسـاس 

یـک شـباهت و هاننـدی در نظـر گرفتـه می شـود. نکته ای 

دیگـر کـه در ایـن تحقیـق مشـخص شـد سـاختار شـکل و 

فـرم کاشـی ها بـود اّمـا نـه از لحـاظ ترکیب بنـدی و تناسـب 

هندسـۀ سـاختار، بلکه از نظر سـاختار صوری و شـکلی. به 

نظـر می رسـد به طـور غالب، بیشـرت منونه هـا دارای سـاختار 

دایـره و مربـع در مرکـز هسـتند. در برخـی از منونه هـای 

کاشـی، یک حاشـیه و در بعضی از آنها دو حاشـیه مشاهده 

شـد کـه این موارد جـزو ویژگی هـای فنی تصاویر اسـت. در 

بررسـی رمزگان زیبایی شناسـیک و مفاهیم سمبلیک ساختار 

دایـره و مربـع می تـوان بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه در شـکل 

منادیـن، دایـره مناد آسـان و الوهیـت و مربع منـاد پایداری، 

ایسـتایی و تعـادل اسـت. به طورکلّی می تـوان معنای غنی و 

همچنیـن تنوع، نظـم، تقارن و تعـادل را در عنارص تصویری 

کاشـی های نفیس حرم امـام رضا)ع(، مشـاهده کرد که خود 

درخـور توجه هسـتند.
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