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 چکیده

ی حیات وی در  ثار هنری نمودی خاص  هادورهنمادگرایی یکی از اصوووق یمیمی رکر ب وور اسووز آغ از   ازین   

شتغ و   ساس دا سالمی، نماد یا رمز، جن یمگاهد بر ا سوب  ظاهربغهای ا هنرمنم   شود. یمی و دنیوی ماهیتی معنوی مح

صورت مادی بغ   ستفاده از زبان تمث  بغ یرناگز، ها ندینی در بیان مفاهیم و دادن  سز  یلا های ظهور یگاهجا ازجملغ. ا

سز. با توجغ بغ   ستفاده از روش     یزظررها و یزیابلنمادها در هنر ایران، معماری ا سجم، با ا های معناآاوانغ معماری م

س   ن انغ  صری آغ  شنا و  نماد عنوانبغی بغ تحلیل مفاهیم نمادین و معانی روحانی این  ثار هنری خواهیم پرداخز. عنا

 .انمگ تغتبمیل بغ نماد  مرورزمانبغو  انمداشتغز آارآردی عل شونمیمگررتغ  در نظرن انغ 

س  ن انغ تاریخی بوده، با رویکرد  –روش تحقیق توصیفی   بغ بررسی   «چارلز سانمرز پیرس »ی مبتنی بر نظریغ شنا

بخ ووی از یم ملالعغ ن ووانغ   عنوانبغهای ثانویغ نقوش تزیینی و معماری مسووجم وآیل شوویراز، الگوی وی در داللز

یری آغ در انتقاق معانی و تأثسووعی بر  ن اسووز آغ عناصوور تز ینی و اجزاد آالبمی مسووجم و    شووناختی پرداختغ و 

ی  هان ووانغبغ میزان و نوع  روشوومنم. در ابتما با تصووویربرداری و م وواهمه ی یرار گیردموردبررسوومفهوم ووان دارنم، 

 .میپردازیمدر معماری مسجم وآیل  ها نتصاویر و نمادهای  تمتمنالیز و بررسی شمه و در بخش بعم بغ   آاربردهبغ

سالمی ن انغ  دهم آغ این پژوهش ن ان می  شمایلی آمتر بغ در هنر دوران ا آارررتغ و در مواردی هم آغ این های 

بخ م. همچنین توجغ بغ  آنم و گستردگی معنایی بغ  ن می ها حضور دارد، هنرمنم  ن را از داللز ت ابغ  زاد می  ن انغ 

توان گفز  ی وی را  شووکار سووازد. می  های هنرتوانم دیمگاهآنم، میای آغ هنرمنم میان داق و مملوق بریرار میرابلغ

ها بغ ای بودنم. در طی زمان ن انغ نمایغ ایتاانمازهو  شمایلی  ایتاانمازههای مسجم وآیل شیراز، در ابتما   نقوش و ن انغ 

  ایاانمازهتهای حقیقی یا نماد، نمایغ با ن انغ  دیگر در مقایسغ عبارتسمز نمادین و یراردادی شمن توسعغ یارتنم یا بغ   

 رو بغ انحلاط ررز و شمایل حتی بغ نسبتی بی تر رو بغ انحلاط ررز.
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 مقدمه

  تر از هر چیز موجودی معناداریم: انسان مهم  مبناسازی میل بغ  شمت بغای هستیم آغ  ما در میان موجودات، گونغ

سیر      سز. ما معنا را از طریق تولیم و تف صاویر،     وریم. ن انغ بغ وجود می« هان انغ »ساز ا شکل آلمات، ت ها معموالً بغ 

آغ معنایی بغ دار نیسووتنم و رقو ویتیشووونم ام ا این چیزها تاتاً معنیها، حرآات و اشوویاد ظاهر میاصوووات، بوها، طعم

انغ تفسیرش   ن   عنوانبغچیز ن انغ نیسز مگر اینکغ   هیچ»نم. بغ یوق پیرس: شو ها منصوب آنیم تبمیل بغ ن انغ می   ن

شاره «تردالق» عنوانبغدروایع هر چیزی آغ «. آنیم شود می ، ارجاع دهنمه، یا ا توانم  گر بغ چیزی  یر از خودش تلقی 

  عنوانبغا نظام  شوونایی از یراردادها ها بطور آامالً ناخود گاه از طریق ارتباط دادن  نن ووانغ باشووم. ما این چیزها را بغ

 آنیم.ن انغ تعبیر می

سالمی آمتر   هایشیوه آاربرد  سز،   یرارگررتغ موردتوجغنقم ادبی نو در متون هنر ا این متون مجاق   آغدرحالیا

  ملغازج. همدمیو نقوش هنری بغ دسز  هان انغدر تفسیر  ایتازهو شگردهای  هاراهو نیز یارتن  هانظریغمناسبی برای 

المی،  متون هنر اس ویژهبغاسز. آاربرد این دانش، در بررسی و تفسیر متون  شناسین انغ، استفاده از دانش هاروشاین 

 .نمایممیرا  شکار  توجهییابلنتایج چ مگیر و 

های این سازه اسالمی از منظر تحلیل معناآاوانغ    یزیابل نای محتوایی عناصر ساختاری و تز ینی مساجم، ن انگر     

. یکی از شواهکارهای هنر  انمشومه ملرحین ابعاد زیباشوناختی شوهرهای اسوالمی    ترمهمیکی از  عنوانبغاسوز. نمادها  

شیراز در دوران زنمیغ       سجم وآیل  سالمی، م سز معماری ا سجم یکی از زیباترین و  ا ستحکم . این م ساجمی   ترم ین م

سز آغ ب  صفویغ در ایران  ا ساختمان  ن  یژگیو ازنظرو  شمه ساختغ عم از دوره  های معماری و هنرهای تز ینی آغ در 

 نقوشآغ از نجایی یرار نگررتغ اسووز. موردملالعغی شووناسوون ووانغاز بعم  متأسووفانغاما ؛ توجغ اسووز درخور، آارررتغبغ

سبب جایگاه خاص  ن د     هایایوانمحراب و  شیراز، بغ  سالمی، از   هایمکانر میان مسجم وآیل  گوناگون   هایدیمگاها

سز. بررسی ن انغ شناختی این نقوش، یکی از        ممهدسز بغارزشمنمی   هاییارتغو  شمه بررسی ملالعغ و    هاییشیوه ا

 باشم. مؤثربسیار  ها نهنری  هایویژگیو نیز  هاانمی غدر تفسیر و تبیین  توانممیاسز آغ 

بر داللز ثانویغ استوار اسز، در بررسی ن انغ شناختی   هان انغو نقوش هنری،  هان انغبا توجغ بغ اینکغ در تحلیل 

هنری یراردادی و  هاین انغ . در داللز اولیغ همغ شود می گررتغ نظرو نقوش هنری نیز داللز ثانویغ در  هان انغ این 

 هنری یراردادی نیستنم. هاین انغغ، تمامی نمادین هستنم، ولی در داللز ثانوی روازاین
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ری ثانویغ نقوش تزیینی و معما هایداللزبغ بررسی الگوی پیرس در  تاریخی، –روش تحقیق توصیفی ش با این پژوه

 ها ن و نقوش هان انغبخ ی از یم ملالعغ ن انغ شناختی پرداختغ و آوشش شمه اسز،  عنوانبغمسجم وآیل شیراز، 

 گردد. بنمیتقسیمبر این اساس 

 شناسی و پیشینه آننشانه

سز. این علم در یلمرو ن انغ )         واژه ن انغ  سی دارای ری غ یونانی ا ( بغ پژوهش Meaning( و معنا )Signشنا

 شوومه اسووز.دهم، برگررتغها را موردبررسووی یرار میپردازد و در حقیقز از واژگان علم پزشووکی آغ عال م بیماریمی

س  سی را بغ    تگاه تاریخی ن انغ خا سز شنا سبز داده  ین  گو های های طبیعی، ن انغ انم، زیرا او میان ن انغ یمیس ن

شووناسووی را تا زمان ارسوولو و توان ن ووانغتمایز یا ل شووم. اگرچغ می ها نزد انسووان و حیوان،یراردادی و آارآرد ن ووانغ

شووناسووی را جان الر ملرح نمود و بغ شووناختی آغ هم بغ مفاهیم تهنی و هم    ارالطون ردیابی آرد. ولی نام ن ووانغ

ی را  شتغ علم ر عنوانبغشناسی   های مربوط بغ ارتباط میان انسان بپردازد، اطالق آرد. ظهور ن انغ  حاق بغ ن انغ درعین

ستیم. ازنظر او ن انغ     سنمرس پیرس ه سز آغ هر ملالعغ دیگر را دربرمی      ممیون چارلز  سی، چارچوبی اجتماعی ا شنا

شووناسووی با هر چیزی آغ بتوانم یم ن ووانغ تلقی شووود سووروآار دارد؛ از یبیل  (. ن ووانغ149-143: 1383گیرد )گیرو، 

شیاد و ... . ن ا       صوات، ا صاویر، ا شکل، ت صر، ن انغ     آلمات،  سان معا شنا بغ  آننم. بلکغطور منزوی ملالعغ نمیها را بغنغ 

ها بغ دنباق پاسووب بغ این  پردازنم.  نمثل یم رسووانغ یا ژانر( می)ای های ن ووانغبخ ووی از نظام عنوانبغها بررسووی  ن

شناسی  (. ن انغ25 و 24: 1387شود )چنملر، شونم و وایعیز چلور بازنمایی میانم آغ معناها چگونغ ساختغ میپرسش

شووناس سووو یسووی،  را در اواخر یرن نوزدهم، چارلز سوونمرس پیرس، ریلسووور  مریکایی و رردینان دو سوووسووور، زبان

سور، ن انغ    پایغ سو سی علم پژوهش داللز   گذاری نمودنم. بغ نظر  سز. وی می شنا س   گویم: ن انغ های معنایی ا ی  شنا

ساختغ می ها از چغ معلوم خواهم آرد آغ ن انغ  سور،      شونم و یوانین حاآم بر  ن چیز  سو سز ) (. 36: 1378ها آمام ا

سز در باب ن انغ        ن انغ  شی ا سی رو ستورهای زبان، نظام بنمی  نها و ردهشنا ها، یراردادها و ها، تحلیل رمزگان و د

ونغ رنم، بلکغ این اسز آغ چگ ها چغ معنایی داشناسی این نیسز آغ واژه    یره. بغ گفتغ پل دومان، نکتغ اصلی در ن انغ  

 (.30: 1384مم آوییالن، )یابنم معنا می

یر تا بغ امروز، مفهوم ن انغ، در مس یادآردشناسی آغ رردینان دو سوسور نخستین بار از  ن بغ دنباق مباحث ن انغ

 های سوسور و پیرس درباره مفهوم ن انغ، خواهیم پرداخز.تحوالت گوناگونی یرارگررتغ اسز. از  ن میان بغ یارتغ

 

 شناسی از دیدگاه سوسورالف( نشانه
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د  لوم خواهم آرمع شناسی  ن انغ : گویممیمعنایی اسز. وی   هایداللزعلم پژوهش  شناسی  ن انغ بغ نظر سوسور،   

 آمام اسز. ها نو یوانین حاآم بر  شونممیاز چغ چیز ساختغ  هان انغآغ 

سور ن انغ زبانی را جوهری تهنی با      صوتی )داق( و مفهوم )مملوق(    دانممی دورویغسو صویر    مهش ت کیل آغ از ت

سز. داق   سز. این دو وجغ آامالً        رویۀا سویغ پنهان ن انغ ا سوس و مملوق  ستغ همبغمح و یکی، دیگری را بغ یاد   پیو

سور،   می سو صوتی )داق(،  وایی مادی نیسز آغ     (97: 1378 ورد ) صویر  شم، بلکغ اثر تهنی     جنبۀ. ت شتغ با ریزیکی دا

سز و حواس ما نمای ی از  ن را ارا غ     سز آغ در جهان       دهممیاین  وا سز. مملوق نیز چیزی نی صوت نی . پس داق، 

در الگوی سوسور، مملوق برابر مصمایی در      روازاینتهنی هستنم.   هاپمیمهاشتغ باشم. هر دو این   خارج از زبان وجود د

و نغ بغ چیزها و ارتباط   آننممیبغ مفاهیم داللز  هان ووانغمفهومی تهنی اسووز،  مقولۀجهان خارج نیسووز بلکغ یم 

 .گیردمیتهنی صورت  هایمقولغهمی غ در سلح 

زبانی واحمهای یم نظام زبانی   هاین ووانغنغ زبانی در درون نظام زبان معتقم اسووز: جایگاه ن ووا دربارۀسوووسووور 

 .گیرنممیمتقابل با یکمیگر یرار  ایرابلغهستنم آغ در 

سور تأآیم می    صمایی بغ         « آنم آغسو صررًا ترآیبی از  سز اگر ن انغ را  شتباه بزرگی ا صوص با مفهومی   ... ا خ

ق ایم و از نظامی آغ بغ  ن تعلرقو حاصوول این ترآیب بمانیم  ن را منفرد تلقی آردهخصوووص بمانیم. اگر ن ووانغ را بغ

های منفرد شووروع آرد و نظام را با در آنار هم توان از ن ووانغایم آغ مییعنی بغ عبارتی پذیررتغ ایم؛دارد جمایش آرده

ساخز. درحالی یرار دادن  ن ن انغ  سز  ن و واحم نقلۀیم آل همگ مثابغبغآغ برعکس، نظام ها  سز آغ      از ا و  نجا

 .(Saussure, 1983: 112- 163) « اش را شناخزتوان از طریق رونمی تحلیلی اجزاد و عناصر سازنمهمی

سز  نظام بغ د هاین انغمستقل وجود نمارد و معنای ن انغ از تمایز و تقابل  ن با دیگر  ٔ  ن انغدر دیمگاه سوسور 

سز   یممی شی از   ؛و درر ما از معنی مبتنی بر روابو درونی یم نظام اجتماعی و تهنی ا بنابراین او معنا را در زبان نا

 .دانممی هاتفاوت

مفهومی آامالً   آغ نآغ پایان م ووخصووی نمارد. معنی بیش از   هاسووزداقپس مملوق حاصوول آنش متقابلی از 

اسووز.  زمانمنم. زبان رر ینمی هاسووزداقاز  پایانیبی بالقوۀ چرخغ و بازی نتیجۀپیوسووتغ بغ دالی م ووخش باشووم،   

سز، هر داق ما را بغ دالی دیگر رهنمون   نوعیبغمعنی  ن همواره  خوانیممییم جملغ را  آغهنگامی و  شود میمعلق ا

بازنمود،  آغ معنای بود آردهاشوواره ازاینپیش. پیرس نیز یابنممیدر این جریان معانی اولیغ در پرتو معانی بعمی تغییر 

 نیسز. یارتنیدسزمعنای ن انغ  روازاینو  یابممیادامغ  نهایزبیبازنمودی دیگر اسز و بغ همین ترتیب تا 
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از این دو   یمهیچسوووسووور نخسووز مفهوم داللز و دوم مفهوم ارزش اسووز و تصووور   ٔ  نظریغدو مفهوم مهم در 

 :پردازیممی ها نبغ معرری مفهوم بمون عنایز بغ دیگری ممکن نیسز. در اینجا 

 مفهوم داللت 

م  زبانی را مت کل از ی ٔ  ن انغآغ سوسور  دانیممیایجابی اسز آغ بین داق و مملوق بریرار اسز.  ایرابلغداللز 

بین این دو را آغ بغ ن ووانغ، هسووتی و انسووجام   ٔ  رابلغو  دانممیداق )تصووور صوووتی( و یم مملوق )تصووور مفهومی( 

 (.173: 1387نامنم )سوسور، میداللز  بخ ممی

 مفهوم ارزش −

ستغ بغ   سز از داق و مملوق( با     رابلۀاز طرر دیگر مفهوم ارزش واب  هاین انغ یم ن انغ )آغ مفهومی ترآیبی ا

: 1386 ورد )سووجودی، میهر ن ووانغ ارزش خود را از جایگاه خود در درون نظام بغ دسووز  دیگرعبارتبغدیگر اسووز. 

198.) 

سور     سی   ن انغ سو سی   شنا سی   دانمنمیمنفرد  هاین انغ را علم برر آغ   دانممی این انغ  هاینظامبلکغ علم برر

اسووز و تلقی آارآردی بیرون از زنمگی   معنیبی این ووانغ. ن ووانغ بیرون از نظام انماجتماعی هایپمیمهبمیهی اسووز 

 .(41: 1387)سجودی،  اسز ربوبیبغ همان انمازه  این انغ هاینظاماجتماعی برای 

 

 شناسی از دیدگاه پیرسنشانه ب(

سی بغ بر  ن انغ  سی رر ینم پیمایش ن انغ  شنا سی    شود. ن انغ  ها و آاربردشان، تعریف می داللز  ن ها، نحوۀر شنا

 وی دانسز. ٔ  توان یکی از مبانی اصلی آل رلسفغها را میپیرس دارای ابعاد وسیعی اسز و نظر وی در مورد ن انغ

 دیم پیرس ن انغ دارای الگویی سغ وجهی اسز: از

آنم و دروایع شوووکلی اسوووز آغ ن وووانغ بغ خود : ابزاری آغ چیزی را بغ تهن متبادر می1نمودن یا بازنمودن .1

 (.27: 1387توان  ن را ن انغ نامیم آغ معادق داق اسز )سجودی،گیرد و میمی

توان  ن  ورد آغ میراآی اسز آغ ن انغ بغ وجود می  شود و همان اد :  نچغ بغ تهن شنونمه متبادر می 2تفسیر  .2

 (.60: 1387را معادق مملوق دانسز )چنملر،
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آغ همان موضوووع یا مصووماق اسووز.  دهمآنم و بغ  ن ارجاع می: چیزی آغ ن ووانغ بر  ن داللز می1موضوووع .3

 (.61: 1388، ناگفتغ پیماسز آغ موضوع یا ابژه، الزاماً یم هستی ریزیکی در جهان خارج نیسز )سجودی

گونغ ن انگی،  ن  (.60: 1387نامم )سجودی،  آنش میان نمود، موضوع و تفسیر را رر ینم ن انگی می   پیرس برهم

چیزی اسووز آغ از جهتی یا   ...ن ووانغ»نویسووم: اسووز. پیرس می درحرآزدهم یم جریان پویای آغ پیرس شوورح می

  ایدهم، یعنی، در تهن  ن شخش ن انغ  ن ینم. آسی را مخاطب یرار می  جای چیز دیگری میبرحسب ظرریز خود بغ 

 ررینم، تفسوویر  ای را آغ نمود در تهن مخاطب می ورد.  ن ن ووانغای بسووو یارتغ تر بغ وجود میبرابر یا شووایم ن ووانغ

سز نامیمه  ٔ  ن انغ  ضوع یا ابژه  گیردجای چیزی یرار میبغ ام. ن انغ نخ شم. ن انغ از همغ      ٔ  آغ همان مو   ٔ  ن انغ با

ضوع یا ابژه جهات بغ ام، جان ین   نمود نامیمه ٔ  نوعی ایمه آغ من گاهی زمینغن ینم، بلکغ در ارجاع بغ اش نمیجای مو

 (.Chandler, 2003: 32- 33شمه در ؛ نقلb58- 1931 :228 )پیرس،« شودابژه می

( اسز و ایستادن امام و   بازنموناساس الگوی پیرسی از ن انغ؛ محراب آغ در مسجم یرار دارد، در حکم نمود )     بر 

شود و این رکر آغ محراب بغ معنی  ن اسز آغ امام بایم در  نجا ایستاده و دیگر     پی وا ابژه )موضوع(  ن محسوب می   

سز. مصماق مح       سرش نمازگزارنم، تفسیر  ن ا سز آغ امام در  نجا می مؤمنانی پ ز  ستم آغ راب، درگاه یا مکانی ا   ای

گزارنم آغ در متون  در هر مسجمی بغ آار رود چنین مصمایی دارد. تفسیر  ن امام و دیگر مؤمنانی هستنم آغ نماز می    

 آنم.متفاوت این تفسیر تغییر می

 در  ن یرار دارد، متفاوت اسز. ای آغاساس زمینغ گویم: تفسیر ن انغ برگونغ آغ پیرس میبنابراین، همان

 

 انواع نشانه از دیدگاه پیرس 

 آنم:رو بغ سغ نوع ن انغ اشاره میدانم و ازاینشناسی را مناسبات معررتی میان داق و مملوق میپیرس ن انغ

سمبلیم  ن انۀ  .1 شباهز یا         2نمادین یا  سز و هیچ  صررًا یراردادی ا : در این ن انغ رابلغ میان داق و مملوق 

توان بغ های نمادین مین وووانغ ازجملغآغ برای درر  ن بایم یرارداد ن وووانغ را رراگررز. نحویای وجود نمارد، بغرابلغ

 ها اشاره آرد. نهای ملّی و م ابغ های رمزی مرس، چراغ راهنمایی، پرچمطور عام، عالمززبان بغ

یعنی داق از برخی  میان داق و مملوق شباهز اسز؛   ن یا تصویری(: در این ن انغ رابلۀ  )نگاری 3شمایلی  ن انۀ  .2

جهات )شکل ظاهری، صما، احساس، بو( م ابغ و همسان با مملوق اسز، بغ عبارتی برخی آیفیات مملوق را دارد ماننم      
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ربرد  ها، آا واها، استعاره، نامنمونَمتوان از عکس، آاریکاتور، های شمایلی میوی. از نمونغ ن انغ رۀتصویر یم ررد و چه

 های رادیویی و ... نام برد.های صوتی در نمایشصماهای وایعی در موسیقی، جلوه

ای  های نمایغداق و مملوق طبیعی باشووم. داق در ن ووانغ  ای اسووز آغ در  ن رابلۀ: ن ووانغ1اینمایغ ن ووانۀ .3

ستقیماً بغ طریق ریزیکی    سز بلکغ م سز، یعنی میان داق و مملو    دلبخواهی نی ستغ ا پیونمی   ق)یا علی( بغ مملوق واب

ستنتاج و یا رابلۀ  شم، ماننم دود آغ ن انغ  تش یا طعم و بوی چیزی آغ ن انغ وجود  ن چیز      یابل ا   علز و معلوق با

سز. ن انغ   صما، بوهای  یرترآیبی و طعم ا ضربان      های طبیعی )دود، رعم، جای پا، پژوار  ها(، ن انگان پزشکی )درد، 

گیری )بادنما، دماسنج، ساعز و م ابغ  ن( و مواردی چون عکس، ریلم، نمای ویمیویی یا     یلب، خارش(، ابزارهای انمازه

ضبو   صمای  ش    تلویزیونی،  سرانجام  شخصی، ییمهای مکان و زمان( را      اخششمه روی نوار و  ضمایر  ها در زبان )ماننم 

 (.37: 1387ای دانسز )سجودی، های نمایغن انغ ازجملغتوان می

 شمتغبها های نمادین مثل زبانرونم. ن انغسوی جبری بودن پیش میها بغ ترتیب از یراردادی بودن بغاین ن انغ

ای مستقیماً با یم اجبار آور   های نمایغ؛ ن انغ خوددارنمهای شمایلی معموالً یمری یرارداد در  یراردادی هستنم؛ ن انغ  

های مختلف تغییر  ها بسووتغ بغ زمان(. پیرس معتقم اسووز، این ن ووانغ67: 1387)چنملر،  بغ موضوووع ووان توجغ دارنم

سز، ولی در ی    می شمایلی ا شمن       های بعم بغ نماد تبمیل میرنآننم. زمانی یم ن انغ  سبب پیما  ضوع  شود و این مو

 (.38: 1387شود )سجودی، نمادین و  یره می -ایهای نمادی و شمایلی، نمایغن انغ

سلغ مراتبی دارد آغ در  ن          سل ساختار  سغ حالز ن انغ  سز آغ این  یکی بر دیگری برتری دارد و هاوآس بر این باور ا

سللغ را بارز تعی  سز یا نمادین، بر     ین میاین  شمایلی ا ص    آنم. همچنین تعیین این امر آغ ن انغ  ساس بارز  ورت  ا

 (.12:1380گیرد )هاوآس، می

 

 تأثیر ظاهر بر باطن در معماری ایرانی ـ اسالمی

 اخرویآغ نیازهای دنیوی و زنمگی مادی انسان را بر ورده سازد بغ لحاظ روحانی و بنای معماری بایم عالوه بر این

شم )      سخگوی نیازهای معنوی ب ر با سالمی ماده را چنان می  -معماری ایرانی (. 38: 1387پیرنیا،نیز پا سازد آغ از   ا

ها عالوه بر نقش  نمونغ طاق عنوانبغباطنی و مثالی خود نزدیم گردد،  صوووورتبغصوووورت مادی خود راصووولغ گیرد و 

 جستنم، بغ این منظور همواره  ن سماوات و گنبم رلم تقرب می  پوشش بغ مرتبغ باالتر هستی خود یعنی طاق عالم یا  

سمی بنمی، یزدی بنمی   شی و گچ، آاربنمی، ر شکن    ها را پرچین وآردنم و  نو مقرنس ایجاد می را همراه با  جر، آا

                                                           
1 Indexical Signs 
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ن را از  حتی گاهی  پاشویمنم و  هایی آغ باظرارز تعبیغ آرده بودنم بغ درون بنا مینماینم. نور را با روزنغو پرسوتاره می 

دادنم. سنگ را آغ دارای آمورت و خ ونز اسز خیالی اسز عبور می های الوان و منقوش آغ یاد ور صورصاری شی غ

.  گرددشمه و با عبور نور از  ن معنویز و روحانیز  شکار میدهنم آغ مادیز  ن رراموشچنان شفار و للیف جلوه می

بردنم؛ چغ با تصووویری از جسووم و و ارزون بر  ن برای تلهیر روح بغ آار می  ب را برای برطرر آردن نیاز شووسووت ووو

سمان پمیم می انعکاس  ن شفاریز تاتی خود، بنا را       ها و   شی غ نیز بغ علز   مم و چغ با صمای گوش نوازش.  یینغ و 

یسووز انسووان اسووز  دهم؛ بنابراین آار و وظیفغ معمار ایرانی سوواختن مکانی برای زسووبم، شووفار و للیف جلوه می

سب بغ صر       -تعریفی آغ ررهنگ ایرانی  تنا سان دارد، او را منح سالمی از ان دانم و برایش مراتب مختلف و نمی ظاهربغا

دانم آغ هر مرتبغ از نیازها، یکی از مراتب وجودی تودرتو یا ل اسووز. مکان زیسووتن انسووان را واجم مراتب متعمدی می

های موجود در ب ر و نیاز او بغ زنمگی در مکانی آغ  بنایی با در نظر گررتن پیچیمگی سازد. ساخزانسان را بر ورده می 

 (.45 -39: 1387پیرنیا،بعم مادی و معنوی او سازگاری داشتغ باشم ) ازجملغهای وجودی او با ویژگی

 

 مسجد بستری برای بروز و ظهور نمادها در معماری اسالمی

صورت  سوزان ر. النگر عقیمه دارد آغ هنر،  سز و ا لب ررم      خلق  سانی ا سات ان سا های دارای  های نمادین از اح

 ,Baker)واسوولغ دارنم دار و بیهایی برای بیان احسوواسووات و دارای بعم عقالنی، ارتباطی جهزبیان مفهومی، ن ووانغ

سیرر نیز   .(8 :1992 ستق بغ باور آا سلغ یبترین و یمم سان و ررم را  وا  زنظراتوان در هنر یارز و یمترین رابلغ میان ان

 .(Scott, 1997: 7- 8)ترین ررم نمادین اسز واسلغیبین و دارترجهزوی، معماری، 

سالمی، جل    ساجم ا صری و نمونۀ ای از زیباییوهم های نمادین با باورهای عمیق اعتقادی  بارزی از تلفیق ررم های ب

سمبل      سز. این معانی همچون منابع الهام ان جز با  آغ یر ن و دیگر متون   ینم، چنانو ت بیهات بغ بیان درنمی ها ا

سخن می    شاره  صر   135و  136: 1384گوینم )احممی ملکی، دینی برای بیان حقایق معنوی بغ زبان رمز و ا (. این عنا

ستنم از تعالی رردی و وحمت لحظغ  سلۀ نمادین یادر ه صاحب    ای با الوهیز حمایز آنم یا وا شود. برخی    نظران، ن 

رضووایی،   )توان ن ووانی از  ن یارز  ای آغ رقو در هنر دینی میانم، ویژگیچنین هنری را عرران دیماری یلمماد آرده

 (. این مقممات، ممخلی مناسب برای بررسی عناصر ساختاری معماری مسجم و مفاهیم نمادین  ن اسز.151: 1389

 

 مسجد وکیل
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سجم وآی  سجم جامع وآیل از  ثار دورۀ م ساحز تقریبی         ل یا م سجم بغ م سز. این م شیراز ا هزار  11زنمیغ در 

درب شاهزاده، خیابان    خان زنم در محلۀق. توسو آریم  هوووو. 1188متر عرض در ساق   80متر طوق و  120مترمربع، 

الی  های شم شمه آغ دربرگیرنمه سردر مجلل، صحن ایوان   طالقانی رعلی و در حمراصل حمام وآیل و بازار وآیل ساختغ  

های شریی و  ربی و حیاط آوچم آناری اسز. شبستان مسجم وآیل        های جنوبی و شریی، رواق و جنوبی، شبستان  

های ضربی متناسب    سانتیمتر با طاق  80متر و یلر  5ستون سنگی یکپارچغ با طرح مارپیچ زنمیغ بغ ارتفاع    48دارای 

شی  سز. همچنین یم منبر چهارده پلغ آاریبا آا ستان یرار      ای اهای زیبا ا شب سنگ مرمر یکپارچغ در آنار محراب  ز 

، وبوتغگلهای رنگ با نقشآاری هفزدارد. طاق شمالی صحن مسجم وآیل بغ طاق مرواریم معرور اسز آغ با آاشی      

سلیمی و  یات یر نی بغ خو ثلث عالی تزیین  شی     خلوط ا سز. بر باالی این طاق دو مناره زیبا و آا ش شمه ا مه  آاری 

در یم مجموعغ اجتماعی یرارگررتغ و هماهنگی زیبایی   مرزوبوم. این مسجم بر طبق بارز معماری سنتی این یرار دارد

 (.1و  2 را در پیونم دین و دنیا، بغ وجود  ورده اسز )تصویر

 

              
       گردشگری رارس( )مأخذ:  رشیو سازمان میراث ررهنگی و، پرسپکتیو مسجم وآیل 2تصویر                 ، مسجم وآیل شیراز )مأخذ: نگارنمگان(1تصویر 

 های هنر اسالمی در مسجد وکیلبررسی نشانه

 اصلی تقسیم نمود: دودستغتوان بغ های نقوش هنر اسالمی در مسجم وآیل را مین انغ

ها آغ معنای  نهایی اسز  های صریح، ن انغ  منظور از ن انغ هایی که دارای داللت صریح هستند:   الف( نشانه 

اللفظی، معنای بمیهی یا معنای  صووریح اسووز. معنای صووریح را با عباراتی چون معنای مبتنی بر تعریف، معنای تحز  

م یم  (. برای مورخ هنر  روین پانورسووکی، داللز مسووتقی209: 1387انم )چنملر، مبتنی بر دریارز عام توصوویف آرده

سز آغ همۀ     صری؛ همان ا صویر ب صویر ت خیش می     هرزمانیاز هر ررهنگ و در  بیننمگان  ن، ت شنم، در ت م  دهنآغ با

 (.210: 1387)چنملر، 
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هایی هستنم آغ بیانگر معنای ضمنی هستنم.     مقصود ن انغ   هایی که دارای داللت ضمنی هستند:  ب( نشانه 

ررهنگی و شخصی )ایم ولوژیکی، عاطفی و ...( ن انغ اشاره دارد. عواملی   -های اجتماعی عبارت معنای ضمنی بغ تماعی 

گیری معنای ضوومنی دخالز دارنم  چون طبقغ، سوون، جنسوویز و تعلق یومی و نژادی مخاطب و م ووابغ  ن در شووکل 

 (.78: 1387، )سجودی

اصلالح صریح  ن(، معنای ضمنی نیز داشتغ      )معنای بغ اش« اللفظیتحز»هر تصویر ممکن اسز عالوه بر معنای   

شم. در ن انغ   ضمنی در     با صریح و معنای  سی معنای  ستنم آغ با رابلۀ  شنا سروآار    حقیقز مفاهیمی ه داق و مملوق 

شامل می     شونم: مملو دارنم و دو نوع مملوق از هم متمایز می ضمنی. معنا هر دو را  صریح و مملوق  تردیم  شود و بی ق 

ایجاد تمایز میان داللز مسوووتقیم      »طور آغ چلنمر گفتغ اسوووز    (. همان 76یم بر دیگری اولویز نمارد )همان،     هیچ

(. 211: 1387)چنملر، « ناپذیرنمرسم، ام ا در عمل این دو از هم جمایی )داللز صریح( و داللز ضمنی بغ نظر مفیم می  

توان  دیگر میتعبارتوانم صرراً داللز مستقیم داشتغ باشم. یا بغای نمیبی تر ن انغ شناسان عقیمه دارنم آغ هیچ ن انغ

ای ناب ارجاعی و عاری از معانی ضوومنی نیسووز و هیچ توصوویف خنثای عینی عاری از  گونغای بغگفز آغ هیچ ن ووانغ

 گذاری وجود نمارد.عناصر ارزش

 ها را جستجو آرد:توان انواع ن انغمی دودستغم از این در هر ی

 های شمایلینشانه -1

صیف تجربغ    سالمی، برای تو سالمی، ن انغ   در هنر ا سبز بغ دیگر ن انغ    های هنری ووووو ا شمایلی ن ها آمتر  های 

غ اسز  بر ت اب ن انغ و موضوعش مبتنی   های شمایلی، رابلۀ  رح شم در ن انغ  تر ملطور آغ پیشآارررتغ اسز. همان بغ

س         ضوع را دارد. در هنر ا سز. بغ عبارتی برخی از آیفیات مو ضوعش ا المی وجود یعنی ن انغ از برخی جهات م ابغ مو

اسز آغ ممکن اسز در    « حضوری »اوق یم همر سلبی دارد و  ن از میان برداشتن هرگونغ    نماشتن تصاویر در مرتبۀ  

باعث اشتباه و خلا شود.    ز نقصی آغ در هر تمثیل و رمز وجود دارد، خماونم جلوه آنم و بغ عل« حضور نامر ی »مقابل 

ز؛ بمین  تعالی استنزیهی باری ایجابی دارد آغ  ن تأآیم بر جنبۀ ثانی وجود نماشتن تصویر یم همر و  ایز در مرتبۀ

 (.60: 1386چیز سنجیم )بورآهارت، توان با هیچمعنی آغ تات مقمس او را نمی

ضمامی نقش      ها در هنرمحمودیز شایم ان سالمی، با آ ف زبان آامالً انتزاعی یا  شم. ای مایغا  نهای تز ینی جبران 

 ها همواره وحمت م هور در آثرت اسز.مردم داشتنم و معنای ضمنی یا تلویحی  ن عامۀها ری غ در ررهنگمایغنقش

 توان بغ چنم دستغ تقسیم آرد:های شمایلی در مسجم وآیل را مین انغ
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  هایآاری محراب و ایوانآاشی ها را در نمونۀهستنم. این ن انغ های شمایلی ووو تصویریغ اوق، ن انغدست -1-1

ی  ن انغ و موضوع ن انغ مبتن    های شمایلی رابلۀ ف پیرس از ن انغ اساس تعری  توان م اهمه آرد آغ بر مسجم وآیل می 

 (.4و  3بر شباهز تصویری اسز )تصویر 

شب     صویر، ن انغ  سز آغ  در این دو ت شبیغ  ن  ای از  ن بغ آار مین انغ  عنوانبغیغ گل و درختی ا صویر گل   رود. ت

توان گفز آیفیز شمایلی این تصاویر شباهز با موضوعی      آاربرده اسز. می گل و یا طبیعتی اسز آغ هنرمنم  ن را بغ 

 اسز آغ ن انگر  ن اسز.

انم. بردهای بهره های شمایلی از آیفیز ساده  ل، ن انغ نماهای مسجم وآی ها و طاقآاری دیگر ایواندر نمونغ آاشی 

اهز  این نوع نقوش تز ینی از شب  ی بر م ابهز تصویری اسز؛ چون ایمۀ   ن انغ و موضوع مبتن   در این تصویر نیز رابلۀ 

 (.6و  5آننم )تصویر ها، حس مقایسغ گری را بغ تهن القاد مین انغ درنتیجغاسز،  شمهگررتغتصویری 

                                                
 آاری محراب مسجم وآیل )مأخذ: نگارنمگان(، نمونغ آاشی4تصویر                  آاری ایوان مسجم وآیل )مأخذ: نگارنمگان(، نمونغ آاشی3تصویر 

 

 
 ، طرح تز ینی آاشی ایوان مسجم وآیل )مأخذ: نگارنمگان(5تصویر 

 
 طرح تز ینی آاشی طاق نمای مسجم وآیل )مأخذ: نگارنمگان(، 6تصویر 

 

ضی از ویژگی   صاویر رقو در بع شباهز دارنم.  نچغ مایل  این ت ضوع خود  صویر ت خیش دهیم    ها بغ مو یم در یم ت

 روابو اجزاد برای دستیابی بغ یم آلیز اسز. مقایسۀ
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ر، یم  یگراترین تصاووایع»سازد، زیرا توان گفز تنها م ابهز داق با موضوع،  ن را لزوماً شمایلی صرر میام ا نمی

سخۀ  سی  ن    عینی یا یم آپی از نچغ ن ان می  ن سز آغ آ ستنم. بعیم ا شتباه بگیرد.    دهنم، نی ضوع ان ا  «ها را با مو

 (70، 1387)چنملر، 

در   ها در نظریغ پیرس، ن انغ بنمی ن انغ ای هستنم. در تقسیم  ادین شمه های شمایلی نم دستغ دیگر، ن انغ   -1-2

سلیمی، ن انغ   های خاص میها و مویعیززمان های نگارینی هستنم آغ زمانی ن انغ شمایلی     توانم متحوق شود، ماننم ا

ستعماق برای یم مملوق م ابغ بغ ن انغ     ارز  ب انم آغ نمونۀشمه یلای نمادین تبمهگیاهان بود و امروزه در اثر آثرت و ا

 (.7خورد )تصویر نماهای چهار جهز مسجم وآیل بغ چ م میآاری باالی طاقاین نقوش در آاشی

سلیمی نمودی ا         بر صاویر، نقوش ا سغ وجهی پیرس از ن انغ، در این ت ساس الگوی  ضوع  ن وحمت    ا سز آغ مو

سان در برابر وحمت الهی اسز آغ تفسیر  ن اسز و بغ     شود رقر ان عالم اسز و  نچغ بغ تهن متبادر می  هستی شناسانۀ   

سز.   سلیمی در طاق »عبارتی مملوق  ن خماونم ا ستذآار بغ نمازگزار بوده آغ همواره  تکرار نمادین نقوش ا نماها نوعی ا

  همان «تکرار»تعالی را بغ یاد بیاورد و بغ سووخنی دیگر سوووی حقو عروج بغ ملکوت و بغ «رها شوومن  ر عالم اسووفل»

 (.185: 1381و موسوی لر،  جعفر پور) «اسز «تآر»

صویر از طریق ن انغ    شاگر در هیچ جا ثابز نمی در این ت سیر می مانم و در همغها، نگاه تما شیغ بغ  جا  آنم. از حا

سرعز دیمن او می درون طرح و از درون بغ برون. گاه آنگره برگ سلیمی  ن را بغ آاهنم و گاه ررمها از   های حلزونی ا

های  شوونا در این مسووجم اسووز آغ  های شوواداب و شووکلدر اثر این نوع حرآات تنم و آنم و رنگ دارنم.میچرخش وا

گونغ تز ین در سوولح آاشووی ایجاد با ی اسووز در سوولح خ ووم معماری. با ی آغ با  همر ازاین»گوینم ها میبعضووی

 (.91، 1363)هزاوه ای، «را بمهمهای به ز هایی از گیاهان  شنا، نویم باغخلوط سیاق و با ن انغ
 

                 
 آاری طاق نمای مسجم وآیل )مأخذ: نگارنمگان(، طرح تز ینی اسلیمی در آاشی7تصویر 
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آاربرده شوومه آغ های شوومایلی بغن ووانغ عنوانبغپیچیمه شوومه همهای بغها و پیچمدر هردوی این تصوواویر گل

صویر گل          شباهز ت سز،  صویر  ن گل ا ضوع ت سز آغ        باناممو سز، خود مجمداً دالی ا  ن گل در به ز آغ مملوق ا

سز آغ گل  سز. این مملوق دوباره بغ داق تازه     مملوق  ن این ا غ  شود آ یای بمق مها پیوستغ ن انی از به ز خماونم ا

سز آغ   شاره شم مصماق گفتۀ    ور آغ پیشطخماونم هستنم و این رونم همان  همۀ موجودات ن انۀ مملوق  ن این ا   تر ا

ن انغ   معنای روازاینو  یابممیادامغ  نهایزبیمعنای بازنمود، بازنمودی دیگر اسز و بغ همین ترتیب تا  پیرس اسز آغ  

 نیسز. یارتنیدسز

بینیم، از نجاآغ صرراً بر مبنای  نچغ  ا در این مسجم می ویتی تصویری از یم گل و یا یم طبیعز انتزاعی شمه ر  

صویر دیمه می  صاویر در تهن ما  شود، ایمه در ت صاویر یم ن انۀ   شکل می ای از  ن ت ستنم، ام ا      گیرد، این ت شمایلی ه

صاویر یم ن انۀ   د سز آغ می        روایع این ت سیار تحز تأثیر این وایعیز ا ستنم؛ زیرا بیننمه ب م این  دانشمایلی ناب نی

سز معمولی   صاویر اثری ا س           ت شنا سز. ن انغ  صل، توسو هنرمنم پمیم  ممه ا شکل ظاهری ا سبب  ر ان عموماً بآغ بغ 

شمایلی ناب وجود نمارد و همی غ عنصری از یراردادهای اجتماعی و ررهنگی دخیل اسز. پیرس        این باورنم آغ ن انۀ 

نمایم باشووم، ام ا در منش بازنمودی خود بسوویار   ممکن اسووز ماننم  نچغ می (مادی )مثالً نقاشووی هر انگارۀ»گویم می

ای حقیقتاً شمایلی باشم، بایم برای آغ ن انغگویم برای  نمی 1(. گای آور57، 1381پیرس، ) «مبتنی بر یرارداد اسز

طور آغ معموالً منظور  رسووم آغ  نآسووی آغ هرگز یبالً  ن را نمیمه اسووز آامالً شووفار باشووم و بغ نظر نامحتمل می 

دانیم  شووویم آغ از یبل معنی  ن را میشووود، چنین شووفاریتی وجود داشووتغ باشووم. ما زمانی متوجغ شووباهز می  می

 (.35، 1387)سجودی، 

 

 ایهای نمایهنشانه -2

سز؛ ولی با تأمل در این ن انغ    های نمایغیارتن ن انغ  ی متن هنرای از های تازهتوان بغ دریارزها میای دشوارتر ا

 توان بغ دو صورت تقسیم آرد:ای در مسجم وآیل را میهای نمایغیارز. ن انغدسز

 انم.آاربردهنمایغ برای مملولی خاص بغ عنوانبغهایی آغ دالی ها هستنم. آتیبغدستغ اوق آتیبغ -2-1

 (.8تصویر )اسز  شمهنوشتغهاللی  صورتبغای وجود دارد آغ با خو ثلث و در محراب مسجم وآیل آتیبغ

 .«سِقایَغ الحاجَ و عِماره المَسجِمِ الحَرامِ ... جعلتم»سوره توبغ اسز:  19 متن آتیبغ  یۀ

                                                           
1- Guy Cook 
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آس آغ بغ خما و روز ییامز  سوووقایز و  ب دادن بغ حاجیان. تعمیر آردن مسوووجمالحرام را با مقام  ن    یا رتبۀ  »

شوومریم؟ هرگز  ن نزد خما با این یکسووان   ان می السووالم( یکسوو )چون علی علیغ خما جهاد آرده درراهایمان  ورده و 

سز( آغ خما ظالمان را هرگز بغ راه به ز همایز نخواهم آرد؟ ]یعنی      نخواهم بود )بلکغ علی مقامش بهتر از عباس ا

 «ایمان و جهاد بهتر اسز[

دهم او خواسووتار تعریف و تمجیم   وردن این  یغ ن ووان از درر هنرمنم مسوولمان از معانی  یات دارد و ن ووان می

ش  خما بسیار باارز  درراهنیسز بلکغ با این  یغ و معنی  ن سعی در این دارد آغ تأآیم آنم ایمان داشتن و جهاد آردن    

 (.71: 1387و مقام واالیی دارد )شایستغ رر، 

 هماننم رضای محراب نگاشتغ شمه اسز. وبوتغگلای با نقش در دو ردیف بغ خو ثلث در زمینغ این آتیبغ
 

 
 ، آتیبغ هاللی محراب مسجم وآیل )مأخذ: نگارنمگان(8 تصویر

 
صویر   سجم وآیل را آغ با آلمات  9)ت شمه، ن ان     ستغ نقش ب« یا علی»و « یا محمم»(، نمایی نزدیم از منبر م

بازتاب اعتقادات شیعی زمان اسز. حرآز رو بغ باالی این دو اسم     « یا محمم» در آنار« یا علی» آلمۀدهم.  وردن می

سمز باال و بغ      ضای پ ز منبر، حرآز بغ  سز. از زمین بغ      و حرآز مثلث گونغ و گنبمی ر سمان و خماونم ا سوی  

 (.72: 1387عرش رسیمن اسز )شایستغ رر، 
 



 فصل بهار  29، شماره 1397لعات هنر اسالمی، سال پژوهشی مطا -نشریه علمی

 

 
 زمسجد وکیل شیرا صورت و معنا در یشناستحلیل نشانهعنوان مقاله: 

 
130 

 

                                                        
 نگاری منبر مسجم وآیل )مأخذ: نگارنمگان(، آتیبغ9تصویر 

 

ساس  نچغ پیش  بر شم می   ا علز جزد اینها بغتوان گفز، آتیبغتر در مورد تعریف پیرس از رر ینم ن انگی  ورده 

ستنم آغ داللت ان    ای میهای نمایغن انغ  ضوع ان، نغ از طریق ییاس   تواننم یرار بگیرنم آغ بازنمودی ه نغ بغ  و بغ مو

های عامی آغ موضوع  ن ممکن اسز داشتغ باشم، بلکغ بغ دلیل ارتباط پویا و همچنین رضایی   دلیل پیونم  ن با ویژگی

 آننم.و واحمهای منفرد داللز می سو با موضوع دارنم و از سوی دیگر بغ ارراداسز آغ از یم

ستغ دیگر از ن انغ    -2-2 ستنم. نمونغ ای، مقرنسهای نمایغد سجم وآیل و  ای از  ن را میها ه توان در محراب م

آننم.  و بمون ابهام بغ مملوق خود داللز می صووراحزبغها همچنین سووردر ورودی این مسووجم م وواهمه آرد. مقرنس

شووود. این دوار  ادی جما و وارد یم یلمرو معنوی می رام از خود مگیرد،  رامنمازگزار در این رضووا یرار می آغهنگامی

 (.10و  11 آ انم )تصویرها و یوس محراب او را از محمودیز بغ یم استعالی روحی میبودن مقرنس

رسم   شونم، چنین بغ نظر می آ نم نیز دریارز می ها از طریق یراردادهایی با  نچغ بغ تصویر می ها و مقرنسآتیبغ

همی وووغ عنصوووری از یراردادهای ررهنگی  »ای بلکغ نمادین نیز هسوووتنم چون بغ نقل از پیرس نمایغ رقونغها آغ این

سز  شباهز یابل ها بغ دلیل این. اگرچغ این ن انغ (70، 1387چنملر، ) «دخیل ا ضوع ان     آغ اوالً، هیچ  توجهی بغ مو

آننم و ثانیاً    با پیوسوووتارهای منفرد داللز می    های منفرد از واحمها،    نمارنم و ثانیًا بغ ارراد، واحمهای منفرد، مجموعغ        

ضوع  (هانمایغ)ها  ن ساب   ای بغهای نمایغآننم؛ جزد ن انغ های ان جلب می توجغ را از طریق نوعی اجبار آور بغ مو ح

 های نمادین را هم دارنم. ینم ولی آیفیز ن انغمی
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 (آاری سردر ورودی مسجم وآیل )مأخذ: نگارنمگان، مقرنس11تصویر                        مسجم وآیل )مأخذ: نگارنمگان( آاری محراب، مقرنس10تصویر 

 

هم آغ مسلمانان انجام  ورسومی دابهای اسالمی تنها بغ نقوش اسالمی اختصاص نمارنم. حتی بررسی ن انغ

 آغگامیهنرها شمن روح و پیوستن بغ معبود اسز.  نمونغ  یین نماز ن انۀ عنوانبغتوانم نوعی ن انغ باشم. دهنم، میمی

گوییم و بغ وحمانیز  ن تات االحرام میآنیم. تکبیرهایستیم هزاران مفهوم و معنا را با معبود خود مرور میبغ نماز می

 یغبریم و بر صفات جمالیغ و جاللیسوی باال مها و انگ تان خود را بغبنمیم، دسزآنیم. ینوت میشریم اعترار میبی

 هایآنیم. جسم خود را از  لودگینماز، سعی در تزآیغ نفس و اخالق می واسلۀ این ایامۀدهیم. بغ ن بزرگ گواهی می

های های اسالمی، هرآمام ن انغهای  یینزداییم. همچنین دیگر بخشهای روحی میجسمانی و روح خود را از  لودگی

 (.10، 1385مصمری، )شونم حسوب مییابل تأویل م
 

 های نمادیننشانه -3

ای آغ در  ن یرار دارد، متفاوت اسز. در پرداختن   اساس زمینغ  اساس  نچغ پیرس گفتغ اسز، تفسیر ن انغ بر      بر

متون هنر  درزمینۀهای هنر اسووالمی های نمادین، بایم زمینغ را در نظر داشووز. انواع ن ووانغبغ مملوق یا تفسوویر ن ووانغ

 دهنم.ارجاع دارنم و در خارج از چنین متنی ارجاعی را ن ان نمی موردنظراسالمی بغ مملوق 

 تقسیم آرد: دودستغتوان بغ آارررتغ در مسجم وآیل شیراز را میی نمادین بغهان انغ

دارد. اگرچغ این   عررانی، معنای خاصی درزمینۀو ... آغ  «نور»، «رنگ»نمادهایی ماننم نمادهای عرفانی:  -3-1

 نمونغ نور عنوانبغهنرمنمان آامالً یکسان نیسز.    شود ولی  ن در نزد همۀ می دیمه میمتون هنر اسال  ها در همۀن انغ 

سز و می یکی از نمادهای مهم عرر سالمی      توان  ن را یم ن انۀ انی ا نمادین در نظر گررز آغ در بی تر متون هنر ا

داننم آغ نور را  می خوبیبغهنرمنمان مسوولمان »حاق آاربرد  ن برای هنرمنمان متفاوت اسووز. آارررتغ اسووز، بااینبغ

 (.114، 1386)بورآهارت،  «چگونغ جذب آننم و بغ هزاران طریق مختلف درخ ان و م ع ع سازنم.
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سو معماران ایرانی   سز. می  موردتوجغیکی از نکاتی آغ تو صیف ای یرار گررز، توجغ بغ نور ا ن توان بغ تبیین و تو

سجم وآیل  (نور)نماد عررانی  ستفاده از بیان و روایز، مم  در م صی      پرداخز و با ا شخ شکار آرد.  لوق را برای خواننمه  

نورپردازی داخل بنا، حضور  نحوۀگررتن از  جای این رضا، ضمن تحز تأثیر یرارشود در جایآغ در این مسجم وارد می 

سز بر  ن  شود و خماونم را متوجغ می سلۀ آغ بغاین دلیلی ا سو معمار     وا ضا تو آغ در  ن با   صورتی بغهنر طراحی ر

س  شنایی آاری، احساس          تغییرات تنا ضایی معماری، عالوه بر ایجاد رو صر دخیل در ر سایر عنا ضا و نور و رنگ و  بات ر

 آنم.معنویز، رضایی روحانی و نیل بغ ملکوت را در بازدیمآننمه تحریم می

سانی، هورنو         سجم وآیل برای نور ر شریی م ستان  شب سقف تعبیغ  1در  ضایی       هایی در  سز آغ با ایجاد ر شمه ا

 (.12 دارد )تصویرمی ور، نمازگزار را بغ تفکر و تمرآز واابهام
 

 
 شمه در شبستان شریی مسجم وآیل )مأخذ: نگارنمگان(، هورنو های تعبیغ12تصویر 

 
ستغ ن انغ     سلمان این د سالمی بغ های نمادین را بی تر از ن انغ   هنرمنمان م نم اآاربردههای دیگر در هنر دوران ا

  «ها آاربرد اجتماعی دارنم و تجریمتر از انواع دیگرنم      یراردادی و نمادین بیش از انواع دیگر ن وووانغ  های  ن وووانغ »چون 

 (.41، 1388)احممی، 

توان در مساجم  رنگ را می ترادر نور دانسز. این نگرش دربارۀتوان  ن را ماسز آغ می «رنگ»نماد عررانی دیگر 

اختی ن انغ توجغ آرد. در مسجم وآیل نمادهای عررانی دیگری را بمین  معناشن ن آرد و برای درر  ن بایم بغ سویۀبیا

 توان تفسیر آرد:گونغ می

آارگیری مسوواجم، مسووجم وآیل اسووز، بغ نقل از سوویم  بارز  ن در بغ آغ نمونۀز  نرنگ خاآی  جر و اسووتفاده ا

و با رقر معنوی پیامبر اآرم )ص(   شود رقر انسان در برابر وحمت الهی را بغ او متذآر می »حسین نصر نمادی اسز آغ    

                                                           
 1- اسمی عمومی برای نورگیرهای سقفی است.
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سعادت حزن         صفا و  سلیم،  رامش،  سز آغ با ت ضمیر او متناظر ا سز و  ن جنبغ از  صر،  ) « لود همراه ا .  (66، 1389ن

 (13)تصویر 

شی   ستفاده از چنمین رنگ در آا سجم وآیل آغ نظر هر بیننمه ا ماد  ز و نآنم نیز رمای را بغ خود جلب میآاری م

ناپذیر خزا ن الهی اسوووز آغ     روح پیامبر اآرم )ص( اسوووز آغ تجلی و بازتاب  نای پایان        و دیگر جنبۀ  نای  ررینش  

 (.14پذیرد )تصویر پایان  ن هرگز نقصان نمیهرلحظغ در آار خلق اسز و امکانات بی
 

                                           
 آاری مسجم وآیل )مأخذ: نگارنمگان(بنمی متنوع در آاشی، رنگ14تصویر                           نگارنمگان(های مسجم وآیل )مأخذ: ،  جرآاری13تصویر 

 

ساختاری:   -3-2 ستغ »، «محراب»ماننم نمادهای  ستنم آغ در   و امثاق  ن «سردر ورودی »، «منبر»، «گلم ها ه

ر مقایسغ با دستغ اوق هم جزد الینفم مساجم     رود؛ ولی دتمام هنرهای اسالمی با تفسیرهایی نزدیم بغ هم بغ آار می  

ستنم، هم دارای تفاوت  سترده ه ستنم.  های داللتی گ سز آغ     عنوانبغتری ه سجم وآیل ا م  ی عنوانبغنمونغ محراب م

 وبوتغگلرنگ و تصوواویر آاری هفزشوواهکار هنری در شووبسووتان جنوبی مسووجم یرار داشووتغ و این محراب با آاشووی 

سز. این نماد   مقرنسشمه و سقف  ن   تزیین های خاص  گیری از رنگعنصر داخلی مسجم با بهره   عنوانبغآاری شمه ا

صویر می  جایگاه تجلیات وجود دارد؛ این   عنوانبغآ م. محراب تقریباً در تمامی ادیان  وحمت و یگانگی خماونم را بغ ت

دارد. محراب محلی برای درخ ش پرتو   طور آغ بیان شم ری غ در نش  یر ن  امر یم نماد اصیل اسالمی اسز و همان   

یر ن در دورتادور   یوسی شکل بودن محراب و  یات سورۀ سوی به ز اسز آغ این حس و مفهوم ازای بغالهی و دروازه

 .(2-12، 1377 ن بغ عیان  شکار اسز )سجادی، 

یبا و آاری زعنصر داخلی مسجم، ن انگر توحیم و یگانگی خماونم اسز آغ با آاشی      عنوانبغمحراب مسجم وآیل  

صفای     شود، نماد یبلغ نمازگزاران آاری منحصر خود آغ در آمتر محرابی دیمه می مقرنس سز تا عابم را در خلوص و  ا

 (.15عبادتش یاری دهم )تصویر 
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مساجم عنصری نمادین گ ز و سبب همایز دیمه و     گلمستغ از نمادهای دیگر مساجم اسالمی اسز آغ در آنار     

 دق بغ سمز مکان مقمس مسجم گ ز.

ها در  های زیبا تز ین شمه اسز. این گلمستغ   آاریهای مسجم وآیل در سمز شماق یرار دارد و با آاشی    گلمستغ 

ها وجودی اسز آغ  سنز اسالمی در حم نمادپردازی، نمای گر محور هستی  دمی اسز از  ن بعم آغ در ظاهر انسان تن

باطنی یاد ور روح انسان اسز آغ در پی تعالی و توجغ    رود و از جنبۀایستم و راه می می عمودی صورت بغبر روی دو پا 

 (.16اش )تصویر بغ عالم باالسز برای بازگ ز بغ خاستگاه ازلی
 

                                     
 های مسجم وآیل )مأخذ: نگارنمگان(، گلمستغ16تصویر                                                             نگارنمگان(، محراب مسجم وآیل )مأخذ: 15تصویر 

 
ستان جنوبی یرار دارد یکی از نمونغ         شب سز. منبر مسجم وآیل آغ در  ساجم ا صر نمادین م های منبر از دیگر عنا

غ  تقمس شخصیتی بود آ   ۀشکل نمادی منبر ن انغ  »توان گفز: بارز این نماد اسز. در مورد معانی نمادین این منبر می 

سز   در زیر  ن می شکل نمادی پلغ  ن  سز آغ از مراحل دنیوی و روحانی می ها بغ مفهوم نردبان جو  گذرد و بغ هان ا

آنم و بغ ملکوت    انجامم. واعظ و خلیب بغ هنگام باال ررتن از منبر، دروایع ارتباط از مادیات و زمین می         روح مللق می

 (17 (. )تصویر52، 1386)زرگر،  «نموداعلی عروج می

خوانم. تعبیر نمادی  ن، این اسووز آغ ررز و خلبغ می میانم آغ در منبر، امام جماعز هرروز از یم پلغ باالگفتغ

خواسز این را بیان  رسیم، دروایع میبغ پلغ  خر می درنهایزآرد و امام جماعتی آغ هرروز از یم پلغ وعظ و خلابغ می

غ و بغ اشتدنیوی و مادی را پ ز سر یا زیر پا گذ ییموبنمهایآنم آغ هرروز یم مرحلغ و یم گام بغ جلو پیش ررتغ و 

 همان(.)شود تر میمقصم و مقصود آغ همان خماونم متعاق اسز نزدیم
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سز. همان     سردر ورودی مسجم ا سز،   م اهمه یابلطور در مسجم وآیل  نمونغ دیگری از نمادها  ورودی مسجم   ا

سز؛        ضوع در برابر خالق ا سلیم و خ سجم، مکان ت سجم خود را  نمادی از دعوت بغ درون م با هویز  بنابراین ورودی م

آاشووی و  بارنگآنم. ورودی مسووجم وآیل بغ آمم یم رروررتگی حجمی در متن عبور از محیو، خاصووی ملرح می

سردری بس بلنم آغ دعوت تز ینات متفاوت از محیو و با ار سز. عابری آغ     آننمۀتفاع  سجم ا   رگذردعابران بغ درون م

ون  دنیای پیرام وبرقزرقو درگیر  گ ووتغ رقگ ووتگی تهنی رسوویمه و در روزمرگی آم بغ گماز بازار وآیل یا محلغ آم

سجم جذب  ن می     سز با دیمن م سز تا بمین      خود گ تغ ا سجود ا سر  از دعوت بغ محل  سیلغ همغ شود و این    ٔ  و

را بغ وحمت رکر تبمیل آنم. اینم او بغ ورودی         اش را سوووامان دهم و طغیان تهن خود    های تهنی امیاق و پراآنمگی  

های  آنم و رنگبرد، ورودی آغ با تناسبات و تز ینات خاص خود  دمی را از بنم سرگ تگی خود  زاد میمسجم پناه می

 (.17آنم )تصویر آغ نمادی از ملکوت و  سمان اسز را در تهن تماعی می رام و پار  ن

سز، ازاین از نجاآغ گذر از هر مرحلغ همان سز و بغ دلیل این ویژگی   رو مینم عبور از در ا توان در را نماد گذر دان

سز و معموالً عبور از     نمادین در آغ عبور از ناپاآی سز،  داب ورود بغ این حریم نیز نمادین ا ها و ورود بغ مکانی پار ا

سجم نیز آغ باالترین مکان   در با یاد خما   از می س شود. لذا ورود بغ م صی دارد و ورود بغ  ن بایم با  ها پای  ز  داب خا

 ها در طرر راسز اسز.نیکی راسز باشم چراآغ جایگاه ررشتۀ
 

                                                        
 ، سردر ورودی مسجم وآیل )مأخذ: نگارنمگان(17تصویر                                                               ، منبر مسجم وآیل )مأخذ: نگارنمگان(16تصویر 

 

این  ٔ  دهنمهتری را  شکار سازد، ن ان   های تازهویتی نمادهای عررانی و نمادهای ساختاری در آار هنرمنم داللز 

سازنمۀ      سز آغ عمل  ضوع ا سز، نغ تقلیم از هنرمنمان    -های عررانی ها و تجربغ ن برگررتغ از انمی غ  مو هنری وی ا

  های نمادین هستنم. توجغ بغ تفسیری  توان گفز در متون هنر اسالمی، نقوش در اصل ن انغ   بنابراین می اسالمی دیگر؛ 
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ر ه ٔ  سیار مؤثر اسز و تفسیرهای ویژههای نمادین در نظر دارد، در شناخز هنر اسالمی ب آغ هنرمنم مسلمان از ن انغ  

سیرگر می  شناخز انمی غ  ن انغ  عنوانبغتوانم هنرمنم و تف سلمان در نظر گررتغ   های نمادین برای  ها و  رای هنرمنم م

 شود.

یات  نیز بررسی خصوص شناسین انغ های پیرس در مسئلۀدر خصوص دیمگاههای صورت گررتغ با توجغ بغ بررسی

بنمی  اساس الگوی سغ وجهی پیرس از ن انغ و نیز تقسیم     ها را برتوان این مؤلفغم وآیل شیراز، می های مسج و ویژگی

 تحلیل و معرری نمود. 1طور خالصغ در جموق شماره ها از دیمگاه وی، بغن انغ
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 تفسیر موضوع نمود  نوع ن انغ 

 به زگل در  گل در طبیعز تصاویر گل تصویری -شمایلی 

نووووقوووووش   نمادین -شمایلی شمایلی

 اسلیمی

رقر انسووان در برابر وحمت الهی  وحمت هستی شناسانغ عالم

 )خماونم(

 

 

 

 اینمایغ

ای دعوت رهگووذران بووغ لحظووغ هاآتیبغ اینمایغ

 تأمل

بازتاب اعتقادات شووویعی زمان و 

 یاد وری مکرر تآر خماونم

جما شوومن از عالم مادی و ورود  دخو خیره آردن چ م بیننمه بغ هامقرنس اینمایغ 

 بغ یلمرو معنوی

  

 نمادهای عررانی

نمووازگزار را بووغ تفکر و تمرآز            نور

 داردمیوا

 احساس حضور خماونم

 بازتاب  نای  ررینش ایجلب نظر هر بیننمه رنگ  نمادین

  

 نمادهای ساختاری

امام و دیگر مؤمنانی آغ پ وووز     ایستاده امام و پی وا محراب

 گزارنمنماز می سرش

بغ سووومز مکان          گلمستغ   یمه  یز د هما

 مقمس مسجم

سان و توجغ بغ عالم   تعالی روح ان

 باال

بوواال ررتن واعظ و خلیووب از        منبر  

 های منبرپلغ

یا و عروج بغ ملکوت     رهایی از دن

 اعلی

ها و ورود بغ مکانی عبور از ناپاآی دعوت بغ درون مسجم سر در ورودی  

 پار

 (مأخذ: نگارنمگان). تحلیل و بررسی عناصر مسجم وآیل شیراز از دیمگاه پیرس 1جموق 
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 گیرینتیجه

صری، خود بغ داق  های ن انۀ شود در بیان هنری مملوق طور آغ مالحظغ میهمان گردنم آغ بایم هایی تبمیل میب

میان داق و مملوق   یراردادی اسز ولی رابلۀ  لغ میان داق و مملوق اوق یم رابلۀمملوق یا تفسیر  ن،  شکار گردد. راب  

یراردادی، اصوولالحات و نمادهای بصووری ایجاد   شووباهز یا علز و معلوق باشووم. رابلۀاسوواس یرارداد،  توانم بردوم می

گردد. در هنر دوران  تر میسوووی شووباهز پیش برود، هنر هنرمنم برجسووتغآنم. هر چغ یمر این رابلغ از یرارداد بغمی

ها حضور دارد، هنرمنم  ن را از داللز ت ابغ    آارررتغ و در مواردی هم آغ این ن انغ های شمایلی آمتر بغ ن انغ اسالمی  

ای آغ هنرمنم میان داق و مملوق بریرار بخ وووم. همچنین توجغ بغ رابلغ آنم و گسوووتردگی معنایی بغ  ن می    زاد می

سازد.   توانم دیمگاهآنم، میمی شکار  شیراز، در ابتما    توان گفز نقوش و ن انغ میهای هنری وی را   های مسجم وآیل 

ها بغ سمز نمادین و یراردادی شمن توسعغ یارتنم یا     ای بودنم. در طی زمان ن انغ نمایغ ایتاانمازهو  شمایلی  ایتاانمازه

  و شوومایل حتی بغ نسووبتیرو بغ انحلاط ررز  ایتاانمازههای حقیقی یا نماد، نمایغ با ن ووانغ دیگر در مقایسووغعبارتبغ

 بی تر رو بغ انحلاط ررز.

میان داق و مملوق، با اسووتفاده از عنصوور تفسوویر، راهگ ووای رهم اشووارات و  گوی پیرس، عالوه بر توجغ بغ رابلۀال

غ شرح  آارررتغ، ببغ ٔ  توان در آنار تعیین نوع ن انغ اسز. در این الگو، می  شمه بیانتجربیاتی اسز آغ در متون هنری  

صورتی    سیر  ن پرداخز. در سی این دو بخش از یکمیگر جما می و تف گردد.  آغ در ملالعات بال ی یا تحلیل محتوا، برر

تری از پیام منجر شود. دروایع از راه   توانم بغ درر آاملمجزا، می صورت بغهمچنین حضور دو عنصر مصماق و تفسیر،     

 .توان بغ متن نزدیم شم و  ن را تجربغ آردن انغ می

ها و توان بغ تفسیر دییق و مستمق از گفتغ با بررسی ن انغ شناختی هنر دوران اسالمی در مسجم وآیل شیراز می      

سز نهای هنرمنمان  نیز اطالعات بی تری از انمی غ    سیری آغ بر پایۀ ها د سز ن انغ  یارز. تف از   زیادی تا انمازۀ ها

ستنباط  شیوه     ا سز و با  شخصی دور ا ستغ ای دیهای تویی و  گردد. در  نزدیم می موردنظرشمه، بغ اهمار  بنمییق و د

فاوت   ممه، با این تدسز هایی اسز آغ در ملالعات سنتی بغ  شناسی آالسیم همان یارتغ   های ن انغ بعضی موارد یارتغ 

وماتی   توان بغ معل گردد. در موارد دیگر میهای علمی اسوووتوار می اسووواس شووویوه آغ در این نوع ملالعغ، اطالعات بر    

منی  های صریح و ضانم و با جستجوی دییق ن انغای از ابهام یرار داشتغیرار نگررتغ یا در پرده موردتوجغیارز آغ دسز

 گردنم.و یارتن مملوق مناسب،  شکار می
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سالمی، با مجموعغ    ساختار در هنرهای ا ای چغ ای از واحمهای ن انغ در  خر بایم گفز آغ در برخورد با نقوش و 

سز این نظام ها میرو خواهیم بود آغ برای خوانش  نیراردادی روبغ ردادی و چغ  یریرا سیم.     های ن انغ بای ای را ب نا

رسم چراآغ در خوانش  ثار و بار تحلیلی  شناسی برای هر پژوه گر هنری ضروری بغ نظر میهای ن انغبررسی این نظام

های نوشتاری و تصویری در نقوش و ساختار هنر    بررسی این جهان آنم، نقش بغ سزایی دارد.  و تفسیری آغ ایجاد می 

 ایرانی در مساجم راه گ ای بسیاری از مباحث نظری و علمی برای پژوه گران هنری خواهم بود. –اسالمی 
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Abstract 

Symbolism is one of the old principles of human thought that has been shown in the 

works of art since the beginning of its periods of life, and according to Islamic views, 

the symbol is the apparent and secular aspect of spiritual nature. The religious artist in 

the expression of concepts and the giving of material means to them is the use of the 

language of allegory. Among the positions of the appearance of symbols in Iranian art is 

architecture. Considering the meaningful capabilities of the mosque architecture, using 

the semiotic method, we will analyze the symbolic concepts and spiritual meanings of 

these artistic works. The elements that are considered as symbols are considered to be 

functional and have become symbolic over time. 

The method of research is descriptive-historical, with a semiotic approach based on 

the theory of "Charles Saunders Pierce" to examine his pattern in the secondary 

implications of decorative motifs and the architecture of the mosque in the Vakil mosque 

of Shiraz, as part of a semiotic study and try to It is to examine the decorative elements 

and physical elements of the mosque and the effect they have on translating their 

meanings and concepts. At first, using the method of shooting and observing the amount 

and type of signs used and in the next section, we will analyze and review each of their 

images and symbols in the architecture of the mosque attorney. 

This research shows that in the art of Islamic times less iconic signs are used, and in 

cases where these signs are present, the artist frees it from the implication of similarity 

and gives it a semantic meaning. Also, attention to the relationship that the artist makes 

between the signifier and signified can reveal his artistic visions. It can be said that the 

motifs and signs of the Vakil mosque of Shiraz lawyer were somewhat Iconic, and 

somewhat Indexical. During the time, the signs were developed towards symbolic and 

contractual terms, or in other words, compared with real signs or symbols, the Index 

became diminishing to some extent, and the Icon went even further into decline. 
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Objectives: 1. study Vakil Mosque of Shiraz based on Semiotics methodology 

2. Examine the meaning and the concepts of designs of mosques in Shiraz 

Questions: 1. What is the meaning and nature of the symbolism of Vakil mosque? 

2. Pierce the division based on symptoms, signs and elements Vakil Mosque What is the 

position? 
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