
درآمد
ایــن بحــث نیــاز بــه مجالــی مبســوط تر دارد، امــا در اینجــا گزیــده ای از آن ارائــه 

خواهــد شــد. ایــن بحــث مبتنــی بــر تجربــۀ عینــی و عملــی نگارنــده از کاظمیــن 

اســت. در ســال 1393 رشکــت فرامــکان دو رواق در صحــن اصلــی کاظمیــن ســاخت 

و از نگارنــده خواســته شــد کــه بخــش مبانــی تزئینــات و چگونگــی تحقــق آنهــا را 

مدیریــت کنــم. بــه همیــن جهــت، کارگروهــی تشــکیل شــد کــه بــه تدویــن مبانــی 

و اصــول تزئینــات در اعتــاب مقدســۀ شــیعی پرداخــت. در ایــن مجــال گزارشــی از 

ــم. ــه می کن آن را ارائ

در حــوزۀ هــر و معــاری متــدن اســامی، معــاری موضوعیــت دارد. البتــه در 

تــداوم عمــل و کار چنــان نســبت وثیقــی میــان هــر و معــاری ایجــاد شــده اســت 

کــه امــکان بحــث در بــاب تقــدم یــا تأخــر ســازه بــر تزیینــات یــا تزیینــات بر ســازه 

بی معنــا و بی مبناســت و بــه یــک وحــدت میــان ســازه و تزیینــات و میــان ســاختار 

ــه  ــم مرصحــی ک ــه مســائل و مفاهی ــا ب ــه هرحــال، بن ــا ب ــی می رســیم. ام و زیبای

در مــن آیــات قــران و روایــات و همچنیــن ســنت عملیــۀ مســلمین وجــود دارد، 

معــاری بــه عنــوان بســری بــرای ظهــور انــواع تزئینــات بــه شــار مــی رود. از ایــن 

رو، در خدمــت حــرت معنــا، معــاری جایــگاه وســیع تری دارد.
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وجوه بنای مقدس
نکتــۀ دیگــر ایــن اســت کــه وقتــی از بنــای مقــدس صحبت 

ــه  ــم: وج ــخن می گویی ــه آن س ــاً از دو وج ــم، منطق می کنی

ســاختاری و وجــه زیبایی شــناختی؛ بیــن ایــن دو وجــه، 

وحــدت وجــود دارد. مطلقــاً منی تــوان بــا تزئینــات در القــای 

یــک معنــا، خــاف ســازه عمــل کــرد و بالعکــس. ضمــن اینکــه 

پرســش بســیار مهمــی در حــوزۀ فلســفۀ معــاری وجــود دارد 

ــا؟  ــا معن ــات، کارکــرد محــور اســت ی کــه در طراحــی و تزئین

بحــث دربــارۀ پاســخ ایــن پرســش همچنــان ادامــه دارد. بــه 

ایــن امــر نیــز بایــد دقــت داشــت کــه اگــر ظــرف 100 ســال 

ــا  ــد مشــهد، سیاســت های درســت ی ــی مانن ــته در بنای گذش

ــان  ــن می ــق ســازه هایی شــده و حــرم در ای ــط باعــث خل غل

محبــوس گشــته، مبنــا فقــط و فقــط کارکــرد بــوده و ایجــاد 

حــس زیــارت اصــل بــه شــار منی رفتــه اســت. ایــن امــر مهــم 

اســت کــه توجــه کنیــم در زمــان کنونــی بــه ســهولت منی توان 

آن را تغییــر داد. بایــد میلیاردهــا ریــال هزینه شــود تــا کل این 

ســاختار نادرســت اصــاح شــده و حــرم بــه عنــوان منظــری از 

متامــی اطــراف و اکنــاف قابــل رؤیت و ســام باشــد. بایــد متام 

ســازه تغییــر کنــد و بنیادهــا دوبــاره طراحــی شــود.

ــز در حــوزۀ هــر و معــاری اســت  ــن داســتان غم انگی ای

کــه در نهایــت، کارکــرد، فــرم را تولیــد می کنــد یــا اینکــه معنــا 

بایــد فــرم را تولیــد  کنــد؟ اگــر فــارغ بــال باشــیم، منطقاً پاســخ 

معناســت، امــا اگــر فــارغ بــال نباشــیم و اســیر سیاســت های 

نادرســت گذشــته باشــیم، در آن صــورت کاری از دســت مان 

برمنی آیــد، مگــر اینکــه تــاش کنیــم کارهــای جدیــد بر اســاس 

مبانــی باشــد. منظــور از قوانیــن ایــن اســت کــه مــا معــاری 

خطــی داریــم کــه منونــه اش می شــود بــازار. طراحــی بــازار در 

معــاری اســامی بــر بنیــاد یــک معناســت کــه جهــان و ماده 

محــل گــذر اســت و نیــز معــاری نقطــه ای کــه بنیــادش بــر 

مترکــز اســت و منونــۀ آن معــاری مســجد. معــاری مســجد 

بــر اســاس یــک مبنــای بنیادینــی اســت کــه »واالخــره خیــر 

لــک و یبقــی« یعنــی آنچــه کــه می مانــد در حقیقــت معنایی 

اســت کــه در فضــای مقــدس ماننــد زیــارت و مســجد تحصیل 

ــد. می کنی

ــازار را  ــا، ب ــن معن ــر از ای ــاری متأث ــن طراحــی مع بنابرای

ــور اســت.  ــر گــذر و عب ــی و خطــی می ســازد کــه تصوی طول

همچنیــن مســجد را بــا معــاری نقطــه ای می ســازد کــه بــه 

ــا  ــد. م ــا می کن ــش را الق ــکون و آرام ــز، س ــان مترک روح انس

معتقدیــم کــه فضــا بــه رفتــار انســان جهــت می دهــد و اگــر 

ــناختی  ــادی و روان ش ــی اعتق ــاس مبان ــر اس ــا ب ــی فض طراح

باشــد، نــه تنهــا رفتــار بلکــه منطبــق بــا کارکــرد فضــا، روحیــۀ 

انســان را همــوار می کنــد. ایــن چیــزی اســت کــه در فلســفۀ 

ــود دارد. ــاری وج مع

در زمینــۀ زیبایی شــناختی، اگــر مقرنــس و رنگ هــای 

مقــدس مــا در حــام، بــازار و مدرســه اســتفاده می شــود، از 

یــک مبنــای بنیادین ســخن به میــان مــی آورد کــه در آن چیزی 

ــادت نیســت.  ــادت نیســت. نظافــت چیــزی جــز عب جــز عب

تجــارت چیــزی جــز عبــادت نیســت. وجــود فضــای قدســی 

مســجد در بــازار کــه محــل تجــارت اســت، می توانــد القــای 

یــک رفتــار خــاص باشــد کــه کنــش تو جــز عبــادت نیســت. از 

ایــن  رو، منظــور از مبانــی ایــن گونــه نــکات اســت. 

ــک  ــود دارد. ی ــز وج ــر نی ــای دیگ ــر در فرهنگ ه ــن ام ای

نقــاش چینــی شــش اصــل دارد. بــر روی یــک اصــل آن، هــزار 

ســال کار شــده اســت، امــا در کل تاریــخ متــدن اســامی یــک 

جــزوه نداریــم کــه مبانــی تدوین شــده ارائــه کنــد. جســته و 

گریختــه مــواردی وجــود دارد، امــا هیــچ گاه شــکل مــدون پیدا 

ــول  ــه اص ــن این گون ــه در چی ــت ک ــی اس ــن در حال ــرد. ای نک

۱۵۰۰ ســال ســابقۀ تدریــس دارد. در آن بســر، اصــل اول، 

مراقبــه، اصــل دوم، رضبــه زدن بــا قلــم و... بیــان شــده اســت.

در ایــن بحــث نگارنــده بیشــر بــه دنبــال تدویــن مبانــی 

این چنیــن اســت. ایــن مبانــی بنیادیــن بایــد بحــث و بررســی 

شــود و بــه صــورت یــک مکتــب مــدون محقــق گــردد.

ــه  ــات مقدس ــی عتب ــام طراح ــن و ع ــی بنیادی مبان
ــات عالی

مبانــی بنیادیــن چهارده گانــه ای در ایــن زمینــه طــرح 

از: عبارت انــد  کــه  کرده ایــم 

1. وحــدت قالــب و محتــوا: مطلقــاً طراحــی نقــش و ســازه 

نبایــد خــاف مترکــز معنوی زیــارت باشــد. در طراحی اســامی 

متامــی عنــارص به کاررفتــه بایــد یــک کل واحــد باشــد؛ نشــان 

اصــل عظیــم توحیــد و هــر یــک در کنــار هــم بیــان کننــدۀ 

معنــای وجــود آن، وحــدت قالــب و محتــوا باشــد.

ــه  ــوا را ک ــب و محت ــدت قال ــوان وح ــه می ت ــک منون ــا ی ب

در معــاری اســامی بســیار مهــم اســت، توضیــح داد. اگــر از 



شــا بپرســند بنیادی تریــن عبــادت در اســام چیســت پاســخ 

می دهیــد منــاز اســت، زیرا »الصــاه عمــود الدین«. مناز نشــان 

ــن نشــان در اســام  بندگــی اســت و نشــان بندگــی عالی تری

اســت. »اشــهد أن محمــداً عبــده و رســوله«؛ بندگــی پیغمــر 

مقــدم بــر رســالت اوســت. بنــده نشــود، رســول منی شــود. اگر 

ــا  منــاز اصلی تریــن عبــادت و بندگــی شــأن مطلــق باشــد، بن

بــه دلیــل رضورت تطبیــق قالــب، یعنــی همیــن حرکاتــی کــه 

مــا در منــاز انجــام می دهیــم، بــا محتــوا کــه حقیقــت بندگــی 

اســت، شــا باید رکوع و ســجده داشــته باشــید. منظور من از 

تطبیــق محتــوا و قالــب، ایــده و ظــرف، معنــا و ســاختار دقیقاً 

همیــن اســت. اگــر غایــت بندگــی اســت، خاکســاری در شــکل 

و فــرم، منــاد ایــن بندگــی اســت.

در اینجــا مجالــی بــرای ایــن امــر نیســت کــه بــر روی وجــه 

آســانی کعبــه کــه طراحــش خــود حــرت حــق اســت، بحث 

ــاً  ــه الزام ــود و ن ــرم می ش ــتاد ف ــد اس ــرآن خداون ــم. در ق کنی

ــا؛ اســتاد فــرم و ســاختار هندســه می شــود. باری تعالــی  معن

در ســاخن کشــتی نــوح می فرمایــد: »واصنــع الفلــک باعیننــا 

و وحینــا« )کشــتی را تحــت نظــر مــا و بــه وحــی مــا بســاز( 

جزییــات »واصنــع الفلــک باعیننــا« را در کتــاب پیدایــش 

تــورات پیــدا کنیــد. بــا در نظــر گرفــن امــکان تحریــف، حتــی 

نســبت بــه رنــگ روی پرده هــای خانــۀ خــدا و هیکل ســلیان 

آیــه وجــود دارد.

اگــر در حــوزۀ هــر و معــاری اســامی، چشــم بــاز کــرده 

و عمیــق بررســی کنیــم، حتــی می تــوان در فــرم مبنــا یافــت و 

اســتخراج کــرد. در اینجــا 50 تــا 60 منونــه وجــود دارد و بــرای 

اینکــه بــا کار آشــنا شــوید، منونــه ارائــه می کنــم.

2. عــامل غیــب در جلــوۀ منادهــای قدســی:  طــرح و نقــش 

بایــد نشــانی از عــامل غیــب در جلــوۀ منادهــای قدســی باشــد. 

جامع تریــن تعریــف هــر و معــاری، تنزیــل و ترجمــۀ امــر 

معقــول در جــال محســوس اســت. در سلســله مباحثاتــی که 

بــا آیت اللــه جــوادی آملــی داشــتیم، بــه ایــن نتیجــه رســیدیم 

ــاً  کــه هــر و ادبیــات چیــزی جــز ایــن نیســت. انســان فطرت

بــه دنبــال امــر مجــرد معقــول اســت. انســان در پــی کشــف 

و رســیدن بــه مــاده نیســت. اگــر بــه دنبــال آن معنــای معقول 

ــن  ــد ای ــه می توان ــزی ک ــا چی ــز هســتیم، تنه مجــرد حس گری

امــر مجــرد را در قالــب محســوس بــه مــا ارائــه دهــد، هــر و 

معــاری اســت. هــر ترجمــۀ امر معقــول در جال محســوس 

اســت. منظــور هــر محسوســی نیســت؛ محسوســی کــه روح 

ــات هــر و  ــزد. برانگیختگــی یکــی از اهــداف و غای را برانگی

معــاری اســامی اســت. بایــد روح کســی کــه در یــک مــکان 

مقــدس حــارض می شــود، چنــان برانگیختــه شــود کــه زمینــۀ 

ظهــور حــس زیــارت نیــز فراهــم گــردد.

ایــن گونــه نــکات افســانه نیســت. شــهر اصفهــان این گونــه 

ــه  ــد این گون ــی خداون ــوان طراح ــه عن ــه ب ــود کعب ــت. خ اس

اســت. بحــث فــرم »واصنــع الفلــک« را در اینجــا بــه رسانجــام 

می رســانم. طــراح اصلــی کعبــه کیســت؟ چــرا حرکــت انســانی 

مــدور و عامــل وســط مکعــب اســت؟ نســبت ایــن مــدور و 

ــاه کل  ــا خلقن مکعــب در هندســۀ مقــدس چیســت؟ در »ان

شــی بقــدر«؛ مــا همــۀ اشــیا را در عــامل بــه هندســه آفریدیــم. 

حــرت امــام رضــا)ع( از یکــی از شــاگردان می پرســد: »أتعلــم 

مــا القــدر؟ قــال: ال. قــال: هــی الهندســه«. 

ایــن هندســه بحث مهمــی دارد. مگر می شــود روح انســان 

مأنــوس بــا ظــرف نشــود. از ایــن رو، در قلمــرو دوم بحــث این 

اســت آنکــه طراحــی می کنــد مــرف بــه آن معنــای معقــول 

ــول  ــای معق ــه، آن معن ــه هندس ــرف ب ــال، م ــن ح و در عی

را در جالــی بــه مخاطــب ارائــه دهــد؛ آن چنــان کــه حــس 

زیــارت، مترکــز و عبودیــت را در او برانگیزانــد. کعبــه بنــا بــه 

ــم و گاهــی  ــا منی دانی ــد. م ــن می کن ــاده اش چنی معــاری س

چنــان تزییــن یــا کارکــرد را غلبــه داده ایــم کــه حــس زیــارت 

گــم شــده اســت.

3. نقــش رســولی: طــرح و نقــش بایــد نقــش رســولی را ایفا 

کنــد کــه معنایــی متعالــی از حقایــق دینــی را در صــورت فــرم 

ــا  ــن نقش ه ــد. بنابرای ــال می ده ــب انتق ــه مخاط ــش ب و نق

مطلقــاً تزئینــی نیســتند. هــر کســی کــه می گوید هر اســامی 

فرمالیســتی رصف اســت، اشــتباه می کنــد. فرم گرایــی در هــر 

اســامی و تزییــن اهمیــت دارد، امــا تزیینــات و فرم هــا نقــش 

مطلقــاً اســتخدامی دارنــد و در خدمــت حــرت معناینــد.

4. هـادی و هدایت کننـدۀ ارتبـاط قلبـی زائر با توحید الهی 

و مظاهـر نورانـی حـرت حـق )معصومیـن علیهم السـام(:  

بـر بنیـاد اصـل سـوم، طـرح و نقـش نبایـد بـه گونـه ای باشـد 

کـه زائـر را محـو و بـه خـود معطـوف دارد، بلکـه بایـد هـادی 

و هدایت کننـدۀ ارتبـاط قلبـی او بـا توحیـد الهـی و مذاهـب 

نورانـی حـرت حق باشـد.

ــا  ــدام واره ی ــورت ان ــه ص ــا ب ــری طرح ه ــدم به کارگی 5. ع



فیگوراتیــو و تعّیــن فــردی:  طرح هــا و نقش هــای به کاررفتــه 

نبایــد انــدام واره یــا فیگوراتیــو بــوده و تعیــن فــردی بیابنــد.

6. بازتــاب جلوه هــای جالــی و جالــی خداونــد در 

طبیعــت و هســتی

7. لحــاظ شــدن و ظهــور جــال، جــال، عظمــت، شــکوه، 

شــأن، صفــا، خلــوت و جلــوت

8. از یــک ســو رمــزی و قابل تأویــل و از ســوی دیگــر قابــل 

ارائــه بــه صــورت منادهــای اســامی 

ــون  ــران چ ــاری ای ــری و مع ــب ه ــی، مکات 9. در طراح

مکتــب تیمــوری، صفــوی و مکاتبــی چــون مکتــب هــرات و 

مکتــب تریــز 

10. توجه تام و متام به هندسه مقدس  

11. نــور و آب دو رکــن معنایــی و کارکــردی مطلق معاری 

اسامی  

12. آداب زیــارت و حضــور زائــران و بــه ویــژه نقطــه دیــد 

آنان 

ــا اعــداد شــیعی نظیــر پنــج،  13. اســتفاده از شمســه ها ب

ــارده  ــت، ده، دوازده، چه هش

14. روح سّنت و مکاتب خوشنویسی اسامی 

 

اصول موضوعۀ حاکم بر هر و معاری اسامی
 1. اصل وحدت 

2. اصل زوجّیت 

3. اصل تعادل و تناسب 

4. اصل خأل و بی زمانی 

5. اصل رمزپردازی

 6. اصل هندسه مقّدس 

7. اصل قرآن محوری و ذاکرانه بودن

8. اصل طهارت و تزکیه نفس علّت فاعلی 

9. اصل سلسله مراتب وجودی علّت مادی 

10. اصل معناگرایی غایی 

11. اصل هم زیستی معقول با طبیعت

12. اصل انسان شناسی مبتنی بر انسان خلیفه اللّهی

   

 مؤلفه های هر و معاری شیعی

ــر  ــا مؤلفه هــای زی ــر شــا وارد حــوزۀ شــیعه شــوید، ب اگ

ــد شــد: ــه رو خواهی روب

1. تجلّی والیت و تولّی و ترّی )ارادت(

2. تجلّی عصمت 

3. تجلّی مهدویت و انتظار

4. تجلّی ادعیه و احادیث و فقاهت شیعی

5. تجلّی حکمت و عرفان شیعی 

6. تجلّی توّسل و شفاعت

7. تجلّی شهادت

گام سوم تزیینات
ــام جــواد)ع( و  ــا حــرم ام ــه موضــوع کار م ــی ک   از آنجای

ــود، در گام ســوم، اســتخراج مشــخصات و  ــام کاظــم)ع( ب ام

ــی شــد و در  ــتند، بررس ــام داش ــن دو ام ــه ای ــی ک ویژگی های

اختیــار طراحــان قــرار گرفــت. ایــن دو رواق در کاظمیــن بعــد 

از یــک کار چهارســاله افتتــاح گردیــد. تقریباً در متامــی منادها، 

اعــداد و اذکار و نیــز آیاتــی بــا محوریــت اســام، شــیعه و امام 

هفتــم و نهــم انتخــاب شــد. بــرای منونــه بــا عــدد 8 کــه میــان 

اعــداد 7 و 9 قــرار دارد و مربــوط بــه امــام رضــا)ع( اســت و 

از طرفــی ایشــان فرزنــد یکــی از آن بزرگــواران و پــدر بزرگــوار 

دیگــری اســت، منادهایــی بــا ایــن عــدد ســاخته شــد. 

در گام ســوم، مبانــی مطروحــه در حیــات دو امــام در 

حــوزۀ طراحــی و تزیینــات ماننــد کنیه هــا و القــاب اســتخراج 

شــد. نگیــن انگشــری هــر دو امــام در تحقیقــات کشــف و از 

آنهــا در منادســازی و طراحــی تزئینــات دو رواق اســتفاده شــد. 

همچنیــن از آیــات و ســور قرآنــی بــا مضامیــن اعتقــاد شــیعی 

ــد،  ــف باش ــام رشی ــهور دو ام ــاب مش ــدۀ الق ــه در برگیرن ک

اســتفاده گردیــد؛ ماننــد »والکاظمیــن الغیــظ« یــا »والعافیــن 

النــاس«. احادیــث شــیعی در تزئینــات و کتیبه نگاری هــا 

بســیار اســتفاده شــد؛ ماننــد حدیــث ثقلیــن و روایــات مأثوره 

ــی  از امــام موســی کاظــم)ع( و امــام جــواد)ع( کــه در مجال

ــه اســت. ــل ارائ ــر قاب مفصل ت

احــکام و قواعــد نظــری و اشــارات ذوقــی در بــاب طرّاحــی 

آرایه هــا و کتیبه هــای حرمیــن کاظمیــن بــه رشح زیــر اســت:

1. الهــام از عــدد امامــت و یــا عــدد عصمــت امــام موســی 

کاظــم)ع( و امــام جــواد)ع( در تزیینــات هندســی و طراحــی

ــای  ــان در کتیبه ه ــای ایش ــاب و کنیه ه ــتفاده از الق 2. اس

فرعــی و اشــکال هندســی

3. الهام از نقش انگشری ایشان در کتیبه ها



4. اســتفاده از آیــات و ســور قرآنــِی بــا مضامیــن اعتقــادات 

شیعی

5. اســتفاده از آیــات دربرگیرنــدۀ القــاب مشــهور ایــن دو 

امــام بزرگــوار

تزئینــات و  احادیــث عــام شــیعی در  از  اســتفاده   .6

ی هــا ر کتیبه نگا

7. استفاده از احادیث و روایات مأثوره از ایشان

و  تزئینــات  در  ادعیــۀ شــیعی  و  اذکار  از  اســتفاده   .8

ی هــا ر کتیبه نگا

9. اســتفاده از اذکار و ادعیــه خــاّص امــام موســی کاظم)ع( 

و امــام جــواد)ع(

و  تزئینــات  در  رضــوی  حقیقــت  اســتخدام   .10

ی هــا ر کتیبه نگا

و  تزئینــات  در  مهــدوی  حقیقــت  اســتخدام   .11

ی هــا ر کتیبه نگا

12. اســتفاده از رمزپردازی هــای عــددی مبتنــی بــر قواعــد 

و اصــوِل علــم جفــر و جمــل و اوفــاق و علم الحــروف و هکذا

ــه مبتنــی بــر آیــات قرآنــی و  13. اســتفاده از قواعــد نوریّ

تأویــات حکمــی و عرفانــی شــیعی

14. اســتفاده از رمزپردازی هــای رنگــی مبتنــی بــر حکمــت 

و عرفان شــیعی


