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د. تشبیه و تنزیه یکی از  رویم باورها و اعتقادات عامل اساسی در صورت بخشی به معماری به شمار  

به خود مشغول کرده است. ترین آموزهپیچیده از دیرباز متفکران اسالمی را  های کالمی است که 

 خواند یها و نگارها، فراممعماری از سویی ذهن بیننده را به زیبایی صوری و ظاهری نقشتزیینات  

راز و رمزهای ف قلمرو و  به  بیننده را  از سویی دیگر دیدگاه  رهنگی و دینی پوشیده در مفاهیم  و 

که با استفاده از    شود یم کوشش    روش تحقیق در این پژوهش کیفی است ود.  گشودنیها م نقش

ی  بندجمعی و  آورجمعی از جمله  اکتابخانهتطبیقی مبتنی بر مطالعات    –تحلیلی    ،روش توصیفی

ی مطالعه تحلیلی و  هاوهیشاسناد و اطالعات در مرحله توصیفی و در قسمت تحلیل با استفاده از  

ایران    معماری اسالمی های پژوهش حاکی از این است  یافته  د.به حصول نتیجه برس  هادادهتطبیقی  

تاریخی گوناگون ادوار  فاصله گرفته اس  به تشبیه و تنزیه  ، در  از آن  یا  با  ماران  معت.  نزدیک شده 

گوناگون هندسی و نقوش اسلیمی و به کمک رنگ و    یهاو ایجاد بافت  انتزاعی استفاده از عناصر  

مادی، فضایی رها از زمان و مکان    یها ییبای ایجاد ابداع و تنوع در ساختار کلی ضمن برخورداری از ز

 اند. ابدی خلق کرده

 اهداف پژوهش:  
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 ؟کنند یم تشبیه و تنزیه چگونه در تزیینات معماری نمود پیدا .1
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چگونگی تأثیرپذیری تزئینات معماری اسالمی ایران از مفاهیم تشبیه و تنزیه در قرن سوم و چهارم  

 زاده، محمدرضا پاکدلالدین نعمانی، اسداهلل شفیعضیاء هجری

 مقدمه 

های فرهنگ اسالمی داشت.  اسالمی ارتباط تنگاتنگی با مفاهیم مذهبی و انگارهمعماری اسالمی در قرون نخستین   

و   قرآنی  تنزیه  هاشهیاندمفاهیم  و  نمود آشکاری  از مقولهی تشبیه  اسالمی  و معماری  بودند که در هنر  های مهمی 

اند. در این میان، معماری قرن سوم و چهارم با توجه به نزدیکی از نظر زمان به نخستین قرون اسالمی از نظر  داشته

قرآنی و  مفاهیم    ازی اجزای معماری  ریرپذیتأثبازتاب تشبیه و تنزیه قابل بررسی است لذا در پژوهش حاضر بررسی  

مطرح    برای این پژوهش پرسشی کهسی قرار گرفته است.  مورد برر  اعتقادات معنوی در تزیینات بناهای اسالمی ایران

نشان    :این است که  شده ایران  اسالمی  تزیینات معماری  و  نقوش  در  را  تنزیه چگونه خود  و    ؟انددادهمعانی تشبیه 

در کنار هم در نقوش و تزیینات معماری    هیمفاهیم تشبیه و تنز :ی که در این پژوهش مطرح شده آن است کهاهیفرض

ی از مفاهیم تشبیه  هنر معماراین پژوهش سعی دارد که میزان و چگونگی تأثیرپذیری ت. کار رفته اسهاسالمی ایران ب

به یکی از این دو رویکرد    ،هنر معماری در ادوار تاریخی گوناگون  گفت که  توانیمو تنزیه مورد بررسی قرار گرفته و  

بنیادی هنر و معماری    یها یژگیتجریدی و هندسی از و  ی هاهیت. استفاده از آراده یا از آن فاصله گرفته اسنزدیک ش

  قیتحق  ن یا  جی د. نتاجنبه تشبیهی و یا تنزیهی تزیینات معماری را مشخص نمای  تواندیم که    است   ایران  دوره اسالمی

  م یاسالم در خصوص کراهت تجس  نیمب  ن یدرنظرگرفتن مالحظات د، ضمن  یرانیکه معماران مسلمان ا  کندیثابت م

 اند. منتقل نموده ناتییتز قیرا از طر هیو تنز هیتشب  ی ، چگونه معانیدات یموجودات زنده، با لحاظ تمه

به   آثاری  اما  به رشته تحریر درنیامده است  این عنوان  با  اثر مستقلی  باید گفت تاکنون  درخصوص پیشینه پژوهش 

به  «  نهییدر آ  هتنزی  –  هی با عنوان »تشب   نامهانی پا( در  1384آبادی )اند. علیشبیه و تنزیه در معماری پرداختهبررسی ت

  ی در معمار  ن یهندسه و تزئ  کتاب است.  پردخته    ی در معرفت معمار  ه یو تنز  هیحاصل از تشب   یروش   ن ییطرح و تب 

  یی ها از جمله کتاب  یهند  دی ب  یومی، مهرداد قیاوغلو و مترجم  بیگل رو نج   ی سندگی ( به نوی )طومار توپقاپ  یاسالم

صرفاً رابطه تزیینات معماری   ن پژوهشدر ایپرداخته است.  هیو تنز هیو ارتباط آن با تشب یمعمار ناتیاست که به تزئ

چهارم هجری و  ای به ماهیت معماری ایرانی در قرن سوم و  نزیه مورد تحقیق قرار گرفته است و اشارهبا تشبیه و ت

 چگونگی بازتاب تشبیه و تنزیه در آن نشده است. 

ای به بررسی چگونگی انعکاس تنزیه و  های کتابخانهدر پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده

 تشبیه در بناهای تاریخی مربوط به قرن سوم و چهارم هجری پرداخته شده است. 

 ه یتشبیه و تنزمفاهیم .1

مخاطب آشنا باشد.    یاست که برا   گرید  دهیآن به پد  ه یبا تشب  دهیپد  فیتعر  زیهر چ  فیتعر  یهاوهیاز ش  یکی   تشبیه

مانند   ه یتشب لغت،  ا  گرید  ز یبه چ  یزیکردن چ   در  به معن  نیاست  علم کالم  به    یواژه در اصطالح  مانندکردن خدا 

  توانیم  ی هیتشب   یاثر هنر  در و صفت آن باشد.    یدر معن  ای امر و    کی در صورت    تواندیم   هیتشب مخلوقاتش است.  
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(. تشبیه ابزاری برای حضور ذهن مخاطب و  8  :  1395،  ین یاس ی)  افتی را در  یموضوع و صورت هنر  یجهاننیمترادف ا

، ضروری است. نوع داللت انددهیبرای معرفت در اوست و برای کسانی که هنوز به سطح باالی معرفتی نرس  یسازنهیزم

که   کندیشکلی دارد و بر وجود یا حضور واقعیت، کیفیت یا حالت دیگری داللت م   یازابه  تشبیه نشانه است. نشانه، ما

صورت است )سعادت جو و همکاران،  ه اشاره صورت بهد. تشبی ریگیبا دیدن آنها معنای خاصی در ذهن بیننده شکل م 

1392: 16 .) 

  است غیرمستقیم و باواسطه هانیا جز و چگونگی، مفهوم، اندیشه نشانگر، نماد و است نماد ، تنزیه – تشبیه داللت نوع

  معنایی: یعنی عالمتی است قابل  لیتحل  عالمتی است سمانتیکی یا قابل  نماد(.  16  :  1392،  همکاران  و  جو  سعادت)

 درک معنوی و دارای محتوایی است که فراتر از تأثیرات آنی آن قرار دارد.  

منزه    یواژه در اصطالح علم کالم به معن  نیاست ا  یو بد  یاز زشت   دنیپاک گردان  ایو    دنیدور گردان  یبه معنا  هیتنز

منزه و مبرا دانستن خداوند از خلق و اعتقاد به نزاهت و   یبه معنا   هیمخلوقاتش است. تنز  یژگ یساختن خداوند از و

مشابه    توانیوجود داشته باشد، نم   ی در اثر هنر  یهیوجه تنز  چنانچه د.  باشیبا مخلوقات م   ی از همانند  ی مبرا بودن و

از صور   ش یکه ب رود یکار مهب ی آثار یبرا ه ی، به طور معمول صفت تنزیکرد. در آثار هنر دا یصورت آن را پ   یجهاننیا

(. در تعابیر عرفانی، از برخی مظاهر  9:  1395،  ین یاس ی)  پردازدیآنها م  ینوی م  یهاصورتموجودات به  یو ماد  یجهاننیا

د؛  کنی، آن را محدود هم مدیگشایبه مفهوم م   یاچهیزمان با آن که در که هم  شودیقدسی به حجاب نورانی تعبیر م 

د. تنزیه، پرهیز از مادی سازی است و نوعی پاالیش  شویلذا صورت وجود نگاهی تنزیه در سطوح باالی معرفتی ثابت م 

 (. 16،   1392، دیگرانمعرفتی و خلوص را به همراه دارد. نوع داللت تنزیه، آیه است )سعادت جو و 

 در معماری  هیمصداق تشبیه و تنز.2

باید توجه داشت    حالنیو نمادین را. درع   زیو وجه تنزیهی حالتی رازآم  دهد یوجه تشبیهی، نظمی مطلق را نمایش م 

واقعاً زیبا نیست. زیرا خداوند به تنهائی اصل جمال است. از وجه تشبیه، هر زیبائی واقعاً زیباست،    زیچچی عد تنزیه، هاز بُ

که هر زیبائی هم دری بسته است و هم دری باز، یعنی   گردد یزیرا از آن خداوند است. از این مسئله این نتیجه عاید م

است که در این صورت در    یک یا کامالً با محمل زمینی آن، زیرا در ذهن مسازدیاینکه زیبائی یا ما را از خدا جدا م

در آن طنین و صالی سعادت جاودان را میابیم که از جمال   راکه ی، زرساندیحکم یک بت است. یا ما را به قرب خدا م

در آنها    و مفاهیمی  هستند، معانی  یاعملکردی و سازه  ی هایژگ یها عالوه بر آنکه دارای ود. ساختمانشویالهی افاضه م

 د.  باشینشانه، نماد و آیه م  ی ریکارگبه ها وهیکه یکی از این ش شودیگر م متعدد جلوه یهاوهیبه ش

صوری و کالبدی معماری    یها و بیشتر به جنبه  رندیگیصورت مورداستفاده قرار م ها برای اشاره صورت بهنشانه  الف:

م   پردازند یم بسنده  محتوی  و  مفهوم  درباره  کوتاهی  اشارات  به  موارد،  برخی  در  بعد  نشانه  د.کنن یو  دارای  ها 
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عناصر موجود،    انیتا از طریق آنها بتوانند م  رندیگی، به همین دلیل بیشتر عناصر کالبدی را به خدمت ماندیبخشت یهو

 درک جهت عموم مخاطبین ایجاد کنند.تمایزی قابل

چیزی است غیر از خودش )الیاده،    یازاد. نمادها بهباشیکننده مبه معنای نمود و نماینده و ظاهر  غت ب: نماد در ل

سنتی و مذهبی از پیگیری قوسی نزولی از عالم کبیر تا به    جامعهو اشکال وجودی در    هاصورتتحقق  (.  73  :1393

  شود یم انسان برآن  ،خوانندیمحقایق نهفته در آنچه آن را اسرار کبیر  ،به یاری حقایق مابعدالطبیعهت. عالم صغیر اس

(. حقایق متعالی که قابل انتقال و القا به هیچ  4:    1399  ،مجیدی و دیگران)  تا نمادها را به اصل مبدأشان بازگرداند

 د. گردیم ریپذ انتقال یا تااندازه زندیآمیبا نماد درم  کهیطریق دیگری نیستند، هنگام

از عناصر کالبدی و بیشترین میزان سادگی است تا از طریق آن    یریگاز بیان مفاهیم با بهره  یا، گونهیاهیج: بیان آ

 دادن اصل حقیقت و یا شبیه آن نیست.     قادر به نشان  زیچچیبیان کند که ه 

از    ی آن در هنر اسالم   یاسالم الهام گرفته است و تجل  ید یتوح  نش ی، از باتیمراتب تجلبه  قیو توجه عم  یه یتفکر تنز 

  ی ادآوری  یهندسه در هنر، برا  ید. زبان رمزابییظهور م  اتیمراتب تجلبه  قیهندسه و توجه عم  یهیصورت تنز  قیطر

متذکر س  یهیتنز  ۀجنب با  و  است  ذات  اختنخداوند  فقر  به  معرفتشیخو  یانسان  برا  ی روحان  ی،  ارمغان    یو  یرا  به 

  رساند یم  یاری  شیخو  ی شناخت شأن ازل   ریاست که بشر را در مس  ییفضا  جادی، ایراه، هدف هنر اسالم  نید. از ارآویم

  قت ی توازن، صفا و آرامش بشر را به حق   قیکه از طر  د ی کنیم  جاد یرا ا  یینگارانه فضاانسان   ریو با حذف هرگونه تصو

  نی«. اول دیبدان توجه کرد عبارت است از »توح  د ی که با ی در هنر اسالم  ی اساس  نکته خود متذکر سازد.    ی شناخت یهست

  رای؛ زسازدیم   زیمتما  ی نی د  ی هنرها  گریاست که آن را از د   ات ی مراتب تجلبه  قیو توجه عم   یه ی، تفکر تنزیتلق  ن یآثار ا

 د.  یآ ل یتا به وحدت نا گذردیهنرمند مسلمان از کثرت م

 در تزیینات معماری  زینت و زیبایی.3

( در مقابل پیراستن )کم  یزیتزیین در زبان فارسی معادل آراستن به معنی زینت دادن با افزایش )افزودن چیزی بر چ

(. در یک وجود جمیل، »جمال« از مجموعیت اجزا و ارتباط آنها با  63  :  1381کردن از چیزی( آمده است )انصاری،  

و فارغ از بقیه اجزا بنگریم آن زشت است یا الاقل    ییتنهااز اجزای »جمیل« به  ید. هرگاه به جزئشوییکدیگر حاصل م 

یعنی دقیقاً منطبق و  ، اگر »تزیین« حقیقی،  شده برای واژه »تزیین« و »جمال«   زیبا نیست. با عنایت به معانی ارائه

عنوان یک چیز  هماهنگ با ابعاد وجودی هر امری باشد و با آن عجین گردد، با معنای »جمال« یکی است و هرگاه به

 : 1381نخواهد بود )انصاری،  بیفرباشد، »زینت مجازی« و در حقیقت بیش از امری چشم ارتباط یزایید و اضافی و ب

رت و پاکیزگی، در برداشتن زینت در مساجد و توجه به جمال و زیبایی به عنوان یکی  (. تأکید فراوان اسالم بر طها 63

د. این گرایش فطری  شویالجمال« محسوب م اهلل جمیل و یحیبطری انسان که صفتی خدایی است »انف   یهاشیاز گرا

  مأمن   تپدیکه قلب و روح مسلمانان در آن م  -   یانسان مسلمان را برآن داشته است تا مساجد یا قلوب شهرهای اسالم
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، پاک و  نیرا همانند روح مؤمن   – نشانه خدا در روی زمین )کعبه( جهت گرفته است    ی سومؤمن است و به  ی هادل

و پیوسته با معماری دارد و ورود اسالم    یتزیینات عنصر جدانشدن  ایران(. در معماری  69  :  1381مطهر سازد )انصاری،  

تا مقطع کوتاهی توانست از تزیینات آن بکاهد. تاکنون دو دیدگاه کلی در خصوص آنچه تزیینات معماری  نیز تنها  

 (:59 : 1392، دیگران، وجود دارد )کفشچیان مقدم و شودینامیده م 

گرایانه به تزیینات معماری دارند، معتقدند که  (: آنهایی که نگاه شکلمادی)  ظاهری  عملکرد  بر  مبتنی  دیدگاه  –الف  

 تزیینات صرفاً یک پوشش ظاهری و فاقد هرگونه معنا و مفهوم دینی یا قومی و فرهنگی است.  

یدگاه مبتنی بر عملکرد معنایی و محتوایی: در این دیدگاه، بار معنایی و توجه به مفاهیم عرفانی و فرازمینی،  د  – ب  

و محققین اغلب با زیر سؤال بردن عقاید محققین دیدگاه نخست، سعی در    دهدیتحقیقات را تشکیل مشالوده اصلی  

هم در صورت و هم در    کردند یکشف مفاهیم مستتر در قالب نقوش غیر فیگوراتیو دارند. هنرمندان مسلمان سعی م 

ی در قالب تزئینات معماری همواره مسلمانان  معنا نمودهای عینی اسالم را پیاده کنند تا دیدن آیات قرآنی و احادیث نبو

را منع کرده   یرسازیهنر تصو که صریحاً  یاهی(. در قرآن مجید آ114 : 1397نژاد، ازد )ملکیرا به یاد خدای متعال اند

باشد موجود نیست اما در احادیث آمده است که جای کسی که در این دنیا تصویر موجودات جاندار را نقش کند در  

تا حد زیادی موجب رکود هنر نقاشی    یرسازیست مگر آنکه بتواند صورت مردة تصویر را جان ببخشد. منع تصوجهنم ا

در کشورهای اسالمی، خاصه در اوایل اسالم گردیده است. تأثیر این منع در مراکز مذهبی مثالً در مساجد به آن صورت  

به گرفته  صورت  هایو ختائ  هایم یاشکال هندسی و اسل ادامه خطوط و    لۀیوسآشکار است که تزئین مساجد منحصراً 

به که هیچگاه در مساجد  است  واضح  و  برنماست  حیوان  و  انسان    ت یواقع(.  185  :  1387  )وزیری،   م یخوریصورت 

در    هادهی ؛ چون وجود حق بدون آن پدشوندیحق شمرده م   یو ظهور هست   ی است که مظهر تجل  ن یا  یبه معن   ها دهیپد

گونه که (. همان110  :  1393،  ینانی د  یم ی)ابراه  ماندیم   یخوانده است، باق  یجاودانه که خود آن کنز مخف   ییتنها

روح   دن یبا دم  ی و نیدر مقام جانش ز ی، انسان نندیآفریرا م  ی ، آدم جانیروح خالقه خود در جسم ب  دنی خداوند با دم

،  یف ی )لط  شود یم   دهیهنر از انسان زائ  سان نیو بد  بخشد یم   ی به آنها زندگ  جان یخالقه خود در کالبد مواد خام و ب

  زی، بلکه او قدرت اظهار و افشا نستیصور ن  ن ی، قدرت عارف تنها به ادراک و ضبط ایعربابن  دگاهی(. از د13  :  1395

  یۀ رمایکه خم   یاز صور حضرات باالتر را در عالم جسم اظهار کند؛ امر  یصور را خلق کند و صورت  نیا  تواندیم  یدارد. و

حضرت مثال است    یو روحان  یمجسم از صور نوران  یلی مجرد و تماث   وشدر خلق و اظهار نق   یگران هنر اسالم صورت

،  گرید  ی و باطن آن بطن  ی اهر آن باطن دارد ظ   کیسمبول   ا ی   زیجنبه اسرارآم  ی (. زبان هنر قدس98  :  1392،  یقه   ی )بلخار

سبک    ا یشکل و    ا یو در قالب و    داردیهنرمند است که پرده از سر باطن او برم  ی روح عرفان  ةجلو  ین ید  یو اثر هنر

  ند یآیم   هیظاهر و تشب  ۀبه ظهور و مرتب  شتریکه با تشخص هرچه ب  ید. نقوشساز یگر مجلوه  ینی در جهان ع  یهنر

 د. کننیدور م یروحان  ن و باط هیرا از تنز یآدم
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وجه    یدر هنر که دارا  ی قدس  ای آن است که امر متعال    انگرینخست تا امروز ب  یهاهنر، از هنر انسان  خیبه تار  یمرور

ب  ی نید با  گاه  هندس  یدیتجر  ی انیاست،  اشکال  فرم  یمحض همچون  ناتورالین ییتز  یها و  قالب  در  گاه  و  و    یست ی ، 

جهت ارائه معنا و عمق    د یشد  یها ونیگاه با دفرماس  ی لیو تمث   ی و رمز  نینماد  ی شیبا نما   ی و زمان  ی ستیونیاکسپرس

  د ی هنرمندان تقل  ی جیتدر  ریس  ک ی در   ی(. در دوران اسالم27  :1377اند )رهنورد،ظاهر شده  ین یو تجربه د  مان یحس، ا

گذشتن    خدا   ی از الحاد و جا پا  یاو نشانه  ی با اعتقادات مذهب   ریعمل را مغا  ن یزا کنار گذاشته و ایع یمحض از عناصر طب

صورت برساو  به  ها یمیاسل   وتابچی، پ ی عیو عناصر طب   هادهی پد  ق یدق   ریو تصو  د یاز تقل  ز یمنظور پرهبه  رونیدانست. ازا

دوران    نیدر ا  گریدعبارتد. بهاناهانی پرندگان و گ  کنندهیو تداع  کنندیجلوه م  یبا معمار  وندیدر پ   ی شده و انتزاع

هندسها یمیاسل نقوش  ترک  ی ،  نمونه  دةی چیپ  یبندبیو  معان   ی دیتجر  ییهاخطوط،  ،  ی)بزرگمهراندنامحسوس  یاز 

را   یو نگاه  ی دیتوح  ی تلق  توانند ینم  یوانیو ح  ی نقوش انسان  ریدر تصو تیکه به جهت محدود  ن ی(. مسلم252  :1392

  –   زندیو سنگ و فلز بر  یماد   یهاتوده  ب است، در قال  یتعال گردان حق  نه ییو آ  گاهیکه بر اساس آن، جهان، همه تجل

تند و با    ی ازهیونگار و رنگ آمشامل نقش  ی نات ییاحجام با تز  جاد یفضا و ا  د تحدی   با   –دارد    ی ه یکامالً تشب  حالتی   که

د. معماران  کننیابداع م  یهیرا در صورت تنز  یعرش  ینقش و نگارها   یجنبه را جبران و به نحو  نی، ایم یاسل   ماتیترس

  1374)مدد پور،  ابداع کنند  یتعال حق یهاهیاز آ یصورت مظاهرتا همه اجزاء بنا را به  کنندیم ی سع ی اسالم وره در د

و    ی می و اسل  ی نبات  ی از اشکال هندس  ی لیآن با صور تمث   ی ورا  ی محسوس و رفتن به جهان  عتیاز طب   ی (. دور136  :

در نقوش افزوده    یعیحالت ماوراء طب  نیا  بر  یریاساط  واناتید. وجود مرغان و ح یآیوضوح به چشم مها بهو گره  ییخطا

  ن یبد.  بخشدیم  یبه هنر اسالم  یروحان  ییعناصر از نور و حجم و صورت، فضا  گریبا د  یناتییتز  نیاست. وجود چن

مثابه محاکات و ابداع  او به  یاثر هنر  اساسنیو برا  ندی بیاز اسماءاهلل م   ی موجودات را چون مظهر  ۀ هنرمند هم  ی معن

  کند یم  یدر هنر مقدس پافشار نینماد انیب بر زیآماغراق یاگونه (. بوکهارت به133 : 1374اسماءاهلل است )مدد پور، 

  شود یمقدس محسوب م   ید. به نظر او هنرشمار یآن م  عتیو جزء طب   ی را مستقر در ذات هنر قدس  ک ی سمبل  انیو ب

اله   کننده تیکه حکا رمز  یرموز  بازتاب  تمث  یو  اله  یل یو  دل  یصنع  به  مقدس  هنر  ،  یرمز  شیگرا  نیهم  ل یباشد. 

  ، دهدیم  شیوحدت در کثرت و کثرت در وحدت را نما  یکه به نحو بارز یهندس  یهاباشد. طرح گراعتیطب تواندینم

اسل نقوش  با  نقش ظاهر  ی می همراه  از طبدارند، آن  ی اهیگ   یکه  م   عت یقدر  تغ   شوندیدور  در  را  ثبات  نشان    رییکه 

 (. 135 : 1374دارد )مدد پور،  د یتوح المکه رجوع به ع ند ینمایرا ابداع م  ی خاص یمعنو یو فضا دهد یم

 تجریدی و انتزاعی بودن .4

باعث    د یآیبه شمار م   یپرست از بت  یااز لحاظ مذهبی مخالفت شدید مسلمانان با هرگونه تزئینات تصویری که جنبه 

هنرمندان مسلمان توانستند با    ،یرسازیتصوفراتر از این انگیزه منع    که یهنگام و  توجه شدید به تزئینات انتزاعی شد  

از  ریگبهره  نگاره ی  انتزاعیاین  در    ،پردازی  بنیادین  معانی  و  مفاهیم  نمایش  اسالمی  شناس یهست به  بینش    ژهیوبهی 

(. انتزاع بسیار پیچیدة نقوش  349:  1393 کار، )نقرهاین هنر به اوج توانایی خود در این زمینه رسید   ، نمادین بپردازند
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)و    ی دوبعد  یهایرگریبا تصوجهان عینی    یی نمااسلیمی )هندسی و گیاهی( ، واقع گریزی نقوش اسلیمی، گریز از واقع

که فنون و هنرها را در تمدن اسالمی به    ییهاجهان واقع است( و وجود فتوت نامه  یرگر یکه در پی تصو  یبعدنه سه

عرفا و صوفیان پیوند زده و فراتر از آن، آرا و اشارات حکمای بزرگ اسالمی درباره هنر که از دو نمونه بسیار    یهاحلقه

تجریدی    یهاهی(. استفاده از آرا153  :  1392و قدرت خیال در اینجا بحث شده است )بلخاری قهی،  مهم آن یعنی ذوق  

در ابنیه اسالمی و عرفانی مثل مساجد    ترشیبنیادی هنر و معماری دوره اسالمی است که ب  ی هایژگیو هندسی از و

از کالم است. کالم، مجردترین عنصر مادی و    یبرداردر معماری دوران اسالمی، بهره  ها هیآرا  ن یتریکاربرد دارد. عال

(. بیشتر نقوش هندسی موجود در هنر و معماری اسالمی، بر 350  :   1393  ، کارمعنوی را دارد )نقره  ریتدب  نیترقیعم

طراحی شود که امکان پیوند میان تمام اجزای    یاگونهباید به  هیما واحد مبتنی هستند. این نقش  ۀیمانقش  تکرار یک 

زمانمند نیست یعنی کهنگی در هنر اسالمی    گاهچی (. هنر اسالمی ه10  :  1394میسر باشد )بروخ،    یخوبتکرارشونده به

و حالتی معنوی و    شودیمی از حالت مادی خارج م مادی است، وقتی هنر اسال  یهاوجود ندارد. زمان برای صورت

اند اعتبار جاودانه  ندارد. نقوشی که در هنر اسالمی به کار گرفته شده  ریدیگر زمان روی آن تأث  ردیگیغیرمادی به خود م 

 اند.  دارند و همیشه زنده، پویا و رو به کمال

روحانی در هنر اسالمی را تکرار کرد: »معنویت اسالم صرفاً  نصر آثار بوکهارت و شوان را ستود و قول تجلی مفاهیم  

  یی گراد. عقیده وحدت که کانون وحی اسالمی است، با روحآوریهنری قدسی در توافق با ظاهر و باطن خود پدید م

حسوسات  در آمیخت و اسالم از آن برای ایجاد هنری انتزاعی استفاده کرد که در آن عالم معنا در عالم م  نانینشهیباد

و این کار نه با استفاده از اقسام شمایل، بلکه با استفاده از هندسه و ضرباهنگ صورت گرفت. از طریق    شود یمنعکس م

  گفت ی.« وی مکردیعربانه و کتیبه که مستقیماً عوالم علوی و در نهایت شمس ملکوتی وحدانیت الهی را منعکس م

ید نظام و نماد عالم مثال، سنت فیثاغورثی، افالطونی بوده است )نجیب  مثابه کلمنشأ کاربرد عدد و اشکال هندسی به

گوناگون هنر ایرانی افکنده    یهابس درخشان بر جنبه  یی(. هندسه زبان معماری ایران است و پرتو124  :  1396اغوغلو،  

کاررفته و  دقیق هندسی ظاهری ساده اما باطنی پیچیده دارند و در جزء و کل آنها تدبیر و حکمت به  یهااست. طرح

تا    کنند یهندسی، پیوندی میان نظم زمینی و نظم کیهانی برقرار م   یهااز اتفاق و تصادف در آنها خبری نیست. نقش

بیننده را تقویت کنند )پور عبداهلل   نقا206:  1392جنبه احساسی  یا تجریدی است و  (.  انتزاعی  شی اسالمی خیلی 

د. در هنر اسالمی، نه وارد عالم  دهیو مفاهیم انتزاعی را نشان م   هادهیبیشتر از اینکه واقعیت و حقیقت را نشان بدهد، ا

ها،  م. در عالم مثال یا خیال هم ماده و هم »مده« نیست و اندازهیشویمادی و محسوس، بلکه وارد عالم مثال یا خیال م

ببینید؛ مکان مینیاتورها مکان مثالی است نه مکانی که مربوط    د یتوانیکه در مینیاتورها معادی نیستند چنان  یهااندازه

ازا باشد.  بعد یا تصویر هستند )پازوکی،    رونیبه عالم ماده  توانسته(.  88  :  1396فاقد سه  ایران اسالمی  اند  معماران 

گر سازند. آنها در این مسیر از معماری ایران قبل از اسالم نیز بهره هنر دستشان جلوهمضامین بلند عرفانی را بر تارک 

اند.  و هنر دستشان را برای همیشه جاودانه کرده  اندختهیفراوان برده و آن را با محتوای عرفان و دین مبین اسالم آم 

نقوش اسلیمی و به کمک رنگ و ایجاد    گوناگون هندسی و  یهابا استفاده از عناصر تجریدی و ایجاد بافت  همچنین 
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ز از  برخورداری  ضمن  کلی  ساختار  در  تنوع  و  از    یها ییبایابداع  رها  فضایی  کند  مادی،  خلق  ابدی  مکان  و  زمان 

(. هنر بصری اسالمی بازتاب بصری کالم قرآنی است. در واقع پیوند حیاتی میان  17  :  1392،  دیگرانجو و  )سعادت

وجو کرد. قرآن اثر هنری نیست، بلکه با وجود  کالم قرآنی و هنر بصری اسالمی را نباید در مرتبه بیان صوری جست

عنای ظاهری یا صورت ظاهر آن  بسیاری از آیاتش، چیزی کامالً متفاوت است و هنر اسالمی نه از م  کنندهرهیزیبایی خ 

در مقام    "خوشنویسی    "(.  32:    1398، مأخوذ است )بهرامی نژاد و کابلی،  اشیبلکه از حقیقت آن یعنی ذات باطن

به  ت.  خوشنویسی اسالمی بیان مادی و زمینی مفاهیم آسمانی اسد.  هنر اسالمی ریشه در معنویت دار   نیترشاخص

یقت معنوی کالم الهی است و بیش از هرجایی بر بستر کتیبه در معماری نمود  خوشنویسی اسالمی تجلی حق  ،بیانی

 (.306:  1398 ،احمدی و دیگران)دارد  

 م هجری و شش تزیینات معماری اسالمی ایران از مفاهیم تشبیه و تنزیه در قرون سوم یر یرپذیتأث.5

برای بررسی نمود تشبیه و تنزیه و مقایسه آنها در تزیینات بناهای قرن سوم تا ششم هجری قمری یازده بنا انتخاب شده و پس 

 ت. نموداری ترسیم شده اس صورتبهاز بررسی تزیینات میزان نمود تشبیه و تنزیه در تزیینات 

ی پرکاری  هایآجرکارو    دارد   شیکه به انتزاع گرا به شکل حصیر بافته شده    ی هایآجرکار  :ی سامان  لیاسماع  ریقبره امم  -1

 د. شو یماز تنزیه محض جدا   پرکاری  آجرکاری هاطرحاین بنا با استفاده از د. شویمدر آن دیده 
 

 
 

: مقبره امیر اسماعیل سامانی            3تصویر شماره                               مقبره  ینما اتی: جزئ 2شماره  ریتصو                                سکنج مقبره :  1تصویر شماره 

              (264:  8جلد  1387)پوپ و آکرمن ،           امیر اسماعیل سامانی                                                        امیر اسماعیل سامانی                                

      (264:   8جلد  1387)پوپ و آکرمن ،                     (     264:  8جلد  1387)پوپ و آکرمن ، 
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  ه یبه تنز  ش یبنا گرای این بنا بوده و  هایژگ یوآجرچینی و سادگی بیش از حد و عاری از تزیینات از    :گنبد قابوس  -2 

 محض دارد. 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 
 گنبد قابوس:   بهی: بخش نخست کت 5شماره  ریتصو                                                                      گنبد قابوس  ناتییتز :  4شماره  ریتصو         

     میبسم اهلل الرحمن الرح                                                                                 (338 :  8جلد  1387،   آکرمن  و)پوپ          

 ( 34 :  1398 ،ی و نورتقان ی)طاهر                                                                                                                                   

 

و نوع دوم با رنگ    یبربه لحاظ فن اجرا دو نوع است که نوع اول گچ  ن ییمسجد جامع نا  یهابهیکت  :نییمسجد جامع نا  -3

 ری تأث  هایبرگچ  نیآن که در ا  یمحراب و سه ستون روبرو  یمحراب ، باال  یبای ز  اریبس  یهایبرشده است. گچ  می گچ ترس  یرو

  . مشاهده نمود یاه یو نقوش گ  ین ییتز یها، ستوندوازده پر ی هاتوان در گلیبر هنر اسالم را م یرانیا ی معمار

 

 

 

 

                 

 

 
 

 ن یی: ستون سمت راست منبر مسجد جامع نا 7شماره  ریتصو                                                قوس یبرگچ نیاز آذ اتی: جزئ  6شماره  ریتصو                   

    (268 : 8جلد   1387،   آکرمن و )پوپ      نزدیک محراب  مسجد جامع نایین                                                                                         

 ( 266:  8جلد   1387،  و آکرمن)پوپ                          
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  یآجرکار   یاست. اجرا  دهیبنا به کمال رس  نیدر ا  ،یدوره سلجوق   یآجرکار  یو نقوش هندس  ین یگره چ  :ی خرقانهابرج  - 4

 بدل کرده است.   یقرن پنجم قمر یبناها  نیرتریاز چشمگ   یکیبنا را    نیسازندگان آن است و ا  یاز مهارت باال   یها حاکبرج  نیا

ساقه   ی که در باال  یی هابهی ها در کتبرج  یدر سردر ورود  قرار دارد که در نوع خود باارزش هستند.  یی ها ینقاش  یم یداخل برج قد

 مختلف وجود دارد.   یهابا طرح ی نیتزئ ینوع آجرکار 25ها حدود گنبد قرار دارد. در برج

 

 

 

 

 

 
 

                                                    : کتیبه برج شرقی خرقان                                                                                                         9تصویر شماره                                                یخرقان آرامگاه نخست، برج غرب یهابرج ی: نما 8شماره  ریتصو

 ( 146 : 1397)افشار،                                                                                                      یج شرقبر یگریو د            

 ( 143 : 1397)افشار،                             

 

 د.شویم  دهی مکان د ن یگلدار، نسخ و ثلث در ا یبه خط کوف ف یرد 5به  یی هابهی کت  :مسجد جامع قزوین -5

 

 

 
 

 : بخشی از قسمت فوقانی دیوار مسجد جامع قزوین  11ه. ق               تصویر شماره  509مسجد جامع قزوین به تاریخ  نامهوقف: بخشی از  10تصویر شماره 

 ( 523 :  8جلد  1387)پوپ و آکرمن ،                                                                         ( 522:  8جلد   1387پوپ و آکرمن ، )                   
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، کمی پس از مسجد جامع شهر بنا شده است و پیشرفت  طرحخوشاین مسجد بنایی کوچک و  : مسجد حیدریه قزوین  -6

ی زیبای آجر هنوز از اهمیت بسیاری برخوردار است و بنا بیشتر  ها نقشالبته د. دهیم را نشان  بر گچمهارت و برتری هنرمندان  

و آنچه   یگچ  یگریو د  یآجر  یک ی شود،  یمشاهده م  ینییبنا تنها دو عامل تز  نیا  در یطور کلبه  د.  انینمایمخود را بنایی آجری  

های شبستان به تمام بخشکند، تناسب گچبری و تزیینات آجری آن است که در  ی مسجد حیدریه کمک بسیار میی بایبه ز

 . شود وضوح دیده می

 

 
 دیوار شمالی مسجد حیدریه قزوین  اتیجزئ:  13: محراب مسجد حیدریه قزوین                                             تصویر شماره  12تصویر شماره                 

  ( 315:  8جلد  1387)پوپ وآکرمن ،                                                                           ( 316:  8جلد   1387پوپ و آکرمن ، )                   

 

 

  یدو برج با الگوها   نیت. سطح انمودن آجرها ایجاد شده اس  و عقبتزیینات اصلی مناره به کمک جلو    برج مسعود سوم:  -7

 آن نوشته شده است. یقرآن رو یهاهیشده و آ نیمنظم تزئ ی هندس

 

 

 

 

 

 

 
 : تزیینات برج مسعود سوم  15ه.ق                                              تصویر شماره  508: برج مسعود سوم ، غزنه ،  14تصویر شماره 

 (147شماره  ریتصو : 1375گرابر ،  و لی)ه                                                            ( 356:  8جلد  1387پوپ و آکرمن ، )           
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نف  مسجد جامع زواره:  - 8 ا  مانده یت نسبتاً خوبی برجایبا وضع  یبرس گچیدر ضلع جنوبی گنبد خانه، محراب  ن یاست. 

ی یهانماها بر دو ستون با سرستوناست. هرکدام از طاق  همیداربر روزه  ینما با هاللی ته و دو طاقیمحراب متشکل از دو حاش

یی به خط کوفی و نسخ و نقوش گیاهی و هابهیبرجسته مشتمل بر کت   یبرنات گچییاند. سطوح محراب دارای تزقرار گرفته

 اند. شدهآمیزی  رنگینارنج ی این محراب مشتمل بر آیات قرآنی با رنگ ها بهیت. کتاسلیمی اس

 

 
     محراب مسجد جامع زواره  ینقوش باال یینما: بزرگ 17شماره  ریتصو                                       از محراب مسجد جامع زواره  یکیگراف زی: آنال 16شماره  ریتصو

 قرار گرفته است.                                                                                   ییبایکه کلمه »الملک هلل« در وسط نقوش به ز                                                       (104  :  1391،   زپوریو عز یکاخک ی)صالح         

 ( 111   : 1391،   زپوریو عز یکاخک ی)صالح                                                                                                                              

 

دوره سلجوق   یجنوب  وانیا  یهایبرگچ  مسجد جامع اردستان:  -9 به  تنوع ز  یو گنبد خانه مسجد متعلق  از  و   ی اد یبوده 

 شده است.  دهی در درون آن تن  یم ی، نقوش اسل وان یا بهیکت  وهیبه ش زیگنبد ن  ریز بهی کتبرخوردار است. 

 

 

 
 مسجد جامع اردستان    یاصل وانیواقع در ا بهی:کت 19شماره  ریتصو                                                  محراب مسجد جامع اردستان :  18شماره  ریتصو   

     (522:   8جلد  1387پوپ و آکرمن ، )                                                                          (322:  8جلد  1387،   آکرمن و)پوپ      
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 د.  شویمی مشاهده هندس  یهابا طرح ین یآجرچدر این بنا بیشتر  :گنبد سرخ مراغه -10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                      گنبد سرخ مراغه یشمال ی:نما 21شماره  ریتصو                                                گنبد سرخ  یسردر ورود ناتییو تز به ی: کت 20شماره  ریتصو

 ( 341  :  8جلد  1387، و آکرمنوپ )پ                                                                                 (137  :1390)حاتم ،                    

 

متعدد از   ل یگنبد به دال نیااست.  ی سلجوق  ییشناسان، بناباستان قاتی به اعتبار تحق  انیگنبد علو همدان: انیگنبد علو  -11

 محققان قرار داشته است. ژةی آن، همواره موردتوجه و ییاستثنا ناتییو ظرافت و تز ی فرد کالبدمنحصربه یهایژگیجمله و

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 : گوشه جنوبی گنبد علویان همدان  23تصویر شماره                                                               همدان انی:گنبد علو  22شماره  ریتصو             

 ( 332:  8جلد  1387پوپ و آکرمن ، )                                                                     (329 :  8جلد  1387،  آکرمن و)پوپ              
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قرن سوم کامالً    هیاول  یکه بناها  گرددینمودار مشاهده م  نیبه ا. باتوجه یهتنزی  –  یهیذکر شده در نمودار تشب  یبناها   گاهی: جا  1مودار شماره  ن

 د. )مأخذ: نگارندگان( رنیگیبه خود م  یهیخصلت تشب  یاندک   ،  رشداست و با روند روبه   یهیتنز

 

 ی ریگجه ینت

اقوام بوده است. بنابراین با بررسی های سیمای فرهنگی و مذهبی  گاهمعماری در جوامع بشری همواره یکی از جلوه

تزیینات و  با توجه به مباحثی که مطرح شد باید گفت  زیادی به این مسئله پی برد.توان تا حد ماهوی آثار تاریخی می

صفت  .  باشدیم ، کارکردی تزیینی دارد دارای اهداف متعالی  ران عالوه بر اینکه در بُعد ظاهرینقوش معماری اسالمی ای

  یجهاننیاز صور ا  شیکه ب   رودیکار م هب  یآثار  یبرا  هی صفت تنزو    یموضوع و صورت هنر  ی جهان  نیمترادف ا  ،تشبیه

خطوط،    دة یچیپ   یبندبی و ترک   ی ، نقوش هندسیمیاسلی  هاطرح.  پردازدیآنها م   ینویم  یها صورتموجودات به  ی و ماد

مادی است، وقتی هنر اسالمی از حالت مادی خارج   یها زمان برای صورت اند.نامحسوس یاز معان ید یتجر ییهانمونه 

ندارد. نقوشی که در هنر اسالمی به کار    ریدیگر زمان روی آن تأث ردیگیو حالتی معنوی و غیرمادی به خود م   شود یم

تزیینی در آثار معماری    ی هاهیروند تحول آرا  اند.اند اعتبار جاودانه دارند و همیشه زنده، پویا و رو به کمالگرفته شده

قرن سوم کامالً    ه یاول  یبناها .  دید  توان ینگاری م ون تزیینات گیاهی، هندسی و کتیبهمختلفی همچ  ی هارا در قالب

 د.  رنیگیبه خود م یه یخصلت تشب ی رشد، اندکاست و با روند روبه یهیتنز
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   :منابع

 : هاکتاب

سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد  : تهران ،اسماء و صفات حق. (1393)  .غالمحسین ،ابراهیمی دینانی 

 .  اسالمی

 ر.  انتشارات نیلوف   :تهران ، مانی صالحی عالمه :ترجمه ،امری قدسی و هنرها ،نمادپردازی .(1393)  .میرچا ، الیاده

 ا.یزد :تهران ، مژگان هاتفی :ترجمه ،نقوش هندسی در معماری اسالمی .(1394)اریک.  ،بروخ

،  وران اسالمی تا پیش از حمله مغولسیر تحول معماری ایران از آغاز د .(1392) .خدادادی ، آناهیتا ؛، زهرهبزرگمهری

 ش.انتشارات سروش دان :تهران

 . شرکت انتشارات علمی و فرهنگی :، تهران. فلسفه هنر اسالمی(1392)  .، حسنبلخاری قهی

 ن.فرهنگستان هنر جمهوری اسالمی ایرا :، تهران. حکمت هنر و زیبائی در اسالم(1396) .شهرام ،پازوکی

 کلهر. :تهران ،ی پنهان در معماری ایرانهاحکمت  .(1392).  اهللبیحب عبداهلل، پور

 ر.انتشارات امیرکبی مؤسسه  :تهران ،تجلیات حکمت معنوی در هنر اسالمی .(1374) .محمد پور، مدد

 ت. انتشارات سم :تهران ،اسالمی تزئینات معماریتاریخ هنر ایران در دوره . (1397)  .مهدی ،نژادمکی

  ، یهند  دیب  یوم یترجمه: مهرداد ق   ،(ی )طومار توپقاپ  یاسالم  یدر معمار  نییهندسه و تز  .(1396).  اوغلو، گل رو  بینج

 تهران: روزنه. 

 و. انتشارات فکر ن :تهران ،برداشتی از حکمت اسالمی در هنر و ماری. (1393)  .عبدالحمید کار، نقره

مصور    .(1387)  .علینقی  ،وزیری هنرهای  عمومی  دوم)تاریخ  اسالمیوسط قرون  ( جلد  دوران  و  انتشارات    :تهران  ،ی 

 ن.دانشگاه تهرا

  نشر فرزان   :تهران  ،پرویز مرزبان:  ترجمه  ،فریهو.  زیرنظر ر. دبلی  ، هنرهای ایران.  (1374)  .« معماری». ن.  دونالد  ،هیلنبراند

 روز.

شرکت انتشارات    :تهران  ، مهرداد وحدتی دانشمند  :معماری و تزیینات اسالمی. ترجمه.  (1375)  .  اولگ   ،گرابر  ؛درک  ،هیل

 .   علمی و فرهنگی

 :مقاالت

از نگاه عالمه   یخدا در نظام هست  ت یفاعل " .(1398) .بخش، جهانیرحمان و ، محمدرضا یری؛ شمشی، غالمعلیاحمد

،  36، شماره یمطالعات هنر اسالم پژوهشی   – ی علم  ه ی، نشر"ی اسالم ی بناها یهابهی و انعکاس آن در کت یی طباطبا 

 .297-317صص 
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  1شماره مدرس هنر، ، "بر مساجد(  دی با تا ک ی )دوره اسالم ران یو هنر ا ی در معمار نیی تز"  .(1381) . ی، مجتبیانصار

 . 59-74 ، صص

  –   یعلم  هی، نشر"یاسالم  یمعمار  یریگ در شکل  یفرهنگ  یمهندس "  .(1398)  .ی، محمدهادی نژاد، فاطمه؛ کابلیبهرام

 .27-46، صص  36، شماره یمطالعات هنر اسالم پژوهشی

پوده  ؛ مهدی  ،نژادحمزه در  شناس گونه"  .(1395)  .ساناز  ،رهروی  مفهومی  یهودیانهاپرستشگاهی  و    ، ی  مسیحیان 

ی  هاپژوهش. فصلنامه  "  (جمال و جالل   ، تشبیه  ،ی قدسی تنزیههایژگ یو  )بر اساسصفویه اصفهان    دورةمسلمانان در  

 .17-38صص  ،  11شماره  ، معماری اسالمی

 .22-32صص ،   5و  4شماره   ، ، هنرهای زیبا"ی بر حکمت معماری اسالمیا مقدمه"(.  1387) .رهنورد، زهرا

تحلیلی بر سیر تحول مفاهیم و الگوی مساجد در  ". (1392) . عبدالحمید کار، نقره و مهدی ،نژادحمزه ؛ پریا  ،جوسعادت

 .15 -30، صص 13شماره  ،، مطالعات شهر ایرانی اسالمی"ی چهارگانه معماری ایرانهادوره

بررسی تزیینات معماری سنتی ایران از  " .(1392) .اهللروح ،امیر و شمسی زاده ملکی ،منصوری  ؛اصغر ، کفشچان مقدم

 .57-64صص ، 3شماره  ، هنرهای تجسمی –نشریه هنرهای زیبا   ،"ی وارنگاریدمنظر 

به  "  .(1395)  .خسرو   ،دانشجو  ؛محمد  ، لطیفی نگاه  اثر معماری در  از دیدگاه قرآن آفرینش  ،  "خلقت جهان آفرینش 

 5- 15، صص  6-2شماره  جهان،نقشپژوهشی  – فصلنامه علمی 

صابریدیمج مهسا؛  منصور  ی،  فرحبیحب  و   مقدم،  گراارزش"  .(1399)  .،  و  اسالم   ی هاشیها  معمار  ی فلسفۀ    ی بر 

، شماره  یمطالعات هنر اسالم  پژوهشی  –  یعلم  هی، نشر"( ینو صفو  ی جلفا  یهاخانه  ی)مطالعه مورد   یصفو  یمسکون

 . 1-18، صص  37

ی معنوی معماری اسالمی  هاساختژرفدر    وجوجست  ، حکمت معماری اسالمی"  .(1383)  .محمدجواد  ،نژادمهدوی

 . 37-47صص ، 19شماره  ، ، هنرهای زیبا ، " ایران 

پژوهشی    – فصلنامه علمی    ،"سیر تطور شمایل نگاری اسالمی ایران از تنزیه تا تشبیه  "  .(1395)  .سیده راضیه  ،یاسینی

 .5-21صص ،  38شماره  ،نگره

 منابع تصاویر: 

حم   مهمی اجتماع  یساختارها ".  (1397)  .  دیافشار،  شکل  نی تر،    یهاپژوهش  ، "خرقان  یهابرج  ی ریگعامل 

 .141 -156 ، صص  18، شماره رانیا ی شناسباستان



 444 
 چگونگی تأثیرپذیری تزئینات معماری اسالمی ایران از مفاهیم تشبیه و تنزیه در قرن سوم و چهارم 

 زاده، محمدرضا پاکدلالدین نعمانی، اسداهلل شفیعضیاء

 

، تهران: انتشارات  یابندی جلد هفتم و هشتم، ترجمه نجف در رانیدر هنر ا  یریس .(1387) .اکرمن، سیل یپوپ، آرتر؛ ف 

 .   یو فرهنگ ی علم

 .  ین. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهایدر دوره سلجوق رانیا ی اسالم یمعمار . (1390)  .یحاتم، غالمعل

،  ی شناس، نامۀ باستان"و نقوش مسجد جامع زواره   هابهی در کت  یتأمل"  .(1391)  .شادابه،  زپوری، احمد؛ عزیکاخک   یصالح 

 .97-120، صص  2شماره 

نورتقانیطاهر جعفر؛  عبدالمجی،  معمارقابوس"  . (1398)  . دی،  بازخوانرانیا  ی نامۀ  کارکردها  می مفاه  ی ؛    د گنب   ی و 

 .27-45صص ،  15، شماره رانیا یمطالعات معمار ،"قابوس

دانشمند، تهران: شرکت انتشارات    ی ، ترجمه: مهرداد وحدتیاسالم   ناتییو تز  یمعمار .  (1375)  .درک؛ گرابر، اولگ   ،لیه

 .    یو فرهنگ ی علم

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


