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 همه نيا با. است بوده مختلفي تازها و تاخت ريدرمس ربازيد از نيزم رانيا

 بوده رگذاريتأث باشد، ريذرپيتأث هك آن از شيپ همواره نيسرزم نياي رپايد فرهنگ
 .است ردهكساز  تمدن را تاز تمدن اقوام و

 جمله، آن ازكه  ؛شود يم مشاهده رانياي خيتار يبناها دري رگذاريتأث نيا نمونه
 موريت ريام نانيجانش .است يرضو حرم بارگاه جوار در گوهرشاد جامع مسجد
 به تنها نهي رانيا معماران هتجرب ازي ريگ بهره با شاهرخ او فرزند ازجمله ،يگوركان
 گوهرشاد او عروس هكبل ،ندپرداخت پدر دوران از ماندهي جا ربي ها رانهيوي بازساز
 گذر با كنيا هم هك ساختي رضو حرم جوار دري مسجد شاهرخ، همسر خاتون،

 جلوه گوهرشاد مسجد. استي اسالم-يرانياي معمار گر جلوه همچنان ،ها سال
 فرهنگ نيمضام و مفاد به هنرمندان و معماران ان،يبان جانبه همه اهتمام ازي بارز
 مختلفيي معنا وي ساختار ابعاد ازمند  بهره و برخوردار مسجد نيا. استي رضو
 وضوح بهي آثار نيچن تحقق در راي انس حكمت نقش تواند يم آن مطالعه و است
 ازمنظر ثرا نيا يِارزش يها شاخص نييتب بري مبتن مقاله نيا روش. دهد نشان

 قتيحق با معمار تقرب و انس مراتب كه دهد  مينشان جيونتا استي انس حكمت
 بلكه است قرائت قابل بنا مختلف ابعاد در فراواني ها سده پس از تنها نهي اعل
  .باشد دهنده الگو زين ما امروزي معماري برا تواند يم

  :ها واژه ديكل
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  مقدمه
 و خـت يفرور گذشـته  يهـا  ارزش همـه  انيـ رانياي  سـو  از اسالم رشيپذ موازات به
 فـروغ  در باستان رانيا متفرق جامعه. شدريزي    يپي  معنو وي  ماد اتيحي  برا نوي  طرح

ـ د بـه  آن همـه  كه آن تا شد متحد زمان مرور به اسالمي  محور عدالت وي  برادر اميپ  ني
. شد دايهو ديجد مطالبات سازي  برآوردهي  برا نوي  فضاها به ازين پس نيا از. ديگرو تازه

 را مسلمانان ،جمعه و جماعت نماز اقامه وي اسيسي عبادي فضاها جاديا به وافري ازهاين
 بـه بـر عـالوه مسلمانانی مذهب مکانترین  لیاص و نینخست عنوان به مسجد «.واداشت مسجد ساختن به
 وی مـادی زندگهای  ستهیبا و ضوابط نیتمری برای کارگاه به ،یاسالم مطلوب جامعهی الگو گذاشتن شینما
 بـا  بناها نيا ابتدا در). 36 ،1395 ،يقرائت وي  فروشان(» شد لیتبدی اسالمی مبان اساس بری معنو

 رييـ تغ گذشـته  اماكن بعدها اما شد يم ساخته عربستان در مسلمانان هياول مساجد اسلوب
 خانـه ي  عبـارت  بـه  مـسجد . شـد  آغـاز  مساجدي  معمار در يمستقل حركت و دادي  كاربر

ـ اي  واال ِ تمسك ِ نماد و مسلماناني  جمع اعتقادات ـ غا مثابـه  بـه ي  عبـادتگر  بـه  شاني  تي
ي شـهر  اگـر  كـه  بـود  چناني  اسالم تمدني ِ خيتار بستر در مسجد تياهم. است خلقت
 شـهر  مسلمانان،ي اعتقاد نظام در. كرد ينم دايپ زين يشهر وجاهت نداشت، جامع مسجد
  .دينما يم محال قلب، فاقد انسانِ همچون مسجد ِفاقد
 بودنـد مند    بهرهي  معمار و هنر دريي  واال مقام و منزلت از باستان ادوار در كه انيرانيا

ـ دي  محتـوا  شتريـ ب هرچـه  تحقـق  يبرا را خودي  غن يها تجربه همه اسالم رشيپذ با  ني
 خـود يي معنـا  و نينمـاد  ،يساختار اوج به را سازي  مسجد ان،يرانيا. ندگرفت كار به ديجد

ـ ز ؛شـد  گـر  جلـوه ي  گـر يد آهنـگ  و رنگ به خراسان در مهم كار نيا البته. رساندند  راي
 رانیـا تمـدن خیتـار نظـر از خراسان«. بودمند    بهرهي  خاصي  تمدن وي  فرهنگ گاهيجا از خراسان
 افتـهی انتـشار کـشور نقـاطی اقـص تـا آن باشـکوه عیصـنا تابناک غفرو و بودهی محلی ها نهضت مرکز همواره
 دري  انـسان  يهـا  زشيـ انگ كـانونِ  و خيتار چهارراه خراسان، )79: 1333 ،يصمد( ».اسـت
ـ ا در. اسـت  داشته سازي  تمدن در يا عمده سهم و بوده علوم مختلف يها حوزه ـ  ني  نيب
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 داشـته ي  فـاخرتر  جلـوه ي  ماسـال  تمدن يها ارزش گرِ نييتب زبانِ همچوني  معمار هنرو
 داشـته نیسرزم نیای معمار توسعه دری مهم نقش اسالم، از پس و قبل رانیا شرق در بزرگ خراسان «. است

 :1388،ييلوال ( ».است یافته انتقال نقاط ریسا به جیتدر به که بودهی معمار در ها ینوآور ازی اریبس منشأ و
 .شـد  بنـا  خـاص ي  اعتقاد وي  خيتار شتوانهپ نيچن به اتكا با گوهرشاد جامع مسجد) 88
 نمـاد  و خراسـان  درخطهي  رضو فرهنگ ستيز وبروني  كالبد جينتا ازجمله مسجد نيا

 حـضرت  مـضجع  مجاورت در مسجد نيا وجود. است اميپ و سازه و فرمي  هنر گفتمان
ـ ا نخـست  :اسـت  سـترگ  قتيحق دو نيمب و ديمؤ خود ،)ع( الرضاي  موس بني  عل  كـه  ني

 به تيوال دوستداران همت به ارزشمندي  بنا نيا ِ تحققي  برا الزمي  هنري  خيتار ِ تيظرف
 باشد صرف يِمهندس كه آن از شيپ و شيب آن ساخت نديافر زين و آمده فراهم اميا مرور
 بيترغ به برجسته اثرِ نياي  بنا. استي  نامتنيب يا شهياند نماد وي  فرهنگي  مهندس يا گونه

 يموريت عهد يامرا از يكي ،ترخان نيالد اثيغ ريام دختر گم،يب شاد گوهر بانو اهتمام و
 نه كهي  كس. سپردي  رازيش نيالد قوام استاد به را مسجد نيا ساختي  و. فتگر صورت

 او. داشـت  همي  فراواني  عرفان وي  اخالق ملكات بلكه بود خود عصر معماران مرجع تنها
 بـه  زائـران  ارادتيي  مانا ويي  ايپا يبرا خودي  معرفت وي  علم ،يهنر يها تيظرف همه از
 اسـتعانت  و استفاده درپرتو يو .اندوخت را ممكن بهره نيشتريب )ع( همام امام آن تيوال
  .ديازي دست بزرگي شاهكار خلق به يانس معرفت از

ي برا مهم نيا اما بود خود زمان سرآمد ،يمعمار دانش در اگرچهي  رازيش نيالد قوام
 اما است كالبد تدارك به محدودي  معمار دانش. درك ينم تيكفا ندارزشم نيچن نيايي  بنا
. اسـت  كننـده  نيـي تع يعـامل ي  اعتقاد الزامات ديآ يم انيم بهي  پروري  معني  پا كه جا آن
. رديـ گ يمـ  شكل او يها يدلدادگ وي  انس شناخت ريتأث تحت همه از شيب معمار يها دهيا

 كـه  گفت توان يم سان نيبد. شود يم لحاص واسطه  بي يمعرفت انساني  برا انس، درفروغ
 سـالك  ميسـل  برقلـب ي  نبـو  نـور  پرتـو  در كه استي  اله علم ازي  موهبت ،يانس حكمت
 و است تيمعنو با مأنوس كهي  كس هماني  عني. شود يم وارد تعلقات از وارسته صاحبدل



212   فرهنگ رضوي 

  
 سال

جم
پن

 
اره

شم
 

17، 
هار

ب
13

96
 

 كثرت ازي  تجاف مقام به ها، آن باطن به امور و اءياش ظاهر از خودي  نظر وي  عمل ريس در
ي عرفـان يي  شناسا مثابه بهي  اُنس حكمت .شود يم نائل حق وحدت قرب بهي  تعال و خلق

ـ و بـه  مـسلمان  متفكـران . استي  نيدي  معمار هنرو اساس ل،ياص معرفت و  يمـا يحك ژهي
 هنـر  انـد،  بـوده  وجـود  قـرب  در و معبود يسو به ريس در قيطر اهل كه عارفان و ياُنس

 ياسـالم  هنر حكمت و قتيحق ،نيبنابرا. اند دهيد حكمت و قتيحق نيهم در را ياسالم
 آنـان  يماهو عدم و يذات فقر شهود و امور باطن به رسوخ و كثرت ظواهر از گذشتن در
 در حق شهود وها    كثرت حجاب از گذشتن منظر، نيا از يقيحق تفكر .است حق قبال در

  .است موجودات يتمام
 و هنرمنـدان  ازي  برخـ . اسـت  امـروز ي  معمـار  و هنـر  گمـشده  حلقه ،يانس معرفت

. ندارنـد  حـضور  سازند يم چه درآن و ندارندي  ارادت ننديآفر يم چه آن به امروز معماران
 نيـي تب بـا . مانـد  يم درون حوض تموج به شتريب معاصري  هنر آثار كه گفت توان يم پس
 تهداش حضور خود اثر يها پاره درپاره معمار كه ميابي  يدرم گوهرشاد مسجدي  بناي  ارزش

 بـه  مهم  عامل نيا ريتنو. است بوده مأنوس دهيكوش يم آن اندنينماي  برا كهي  قتيحق با و
 وي  پژوهش ،يآموزشي  درفضاها) داريپا فقط ونه (ماندگاري  بناها بروزي  فاعل علت مثابه

 افـزا  شوقي  بس ما لياص تيهو به بازگشتي  برا تواند يم جامعه امروزي  معماري  فرهنگ
  .باشد

  گوهرشاد مسجديي معنا و يكالبد وسعت
ي رضـو  قدس آستاني  بناها مجموعه در موجود مسجد نيتر عيوس گوهرشاد مسجد

 يبـرا  .است حرم صحن نيتر كهن قدمت، نظر از مساحت مربع متر 2850 با آن صحن و
ـ اي  معمـار  صـنعت  نمـاد و مـشهد  يباسـتان  -ي  فرهنگـ  آثار نيتر مهم ازي  كي نيهم  راني

ي بـرا  و هـستند منـد     عالقـه  سـخت  آن به مجاوران و زائران كه رود يم شمار بهي  اسالم
 نظـر  از مـسجد  نيا. است توجه درخور مندان عالقه گريد و جهانگردان شناسان، باستان
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هـاي    يكـار  يكاشـ  خـط،  ،يطراحـ  در وحدت ،ياسالمي  معمار صيخصا بنا، استحكام
 ممتـاز ي  هنـر  نـات ييتز گـر يد وي  كـار  گچ مقرنس، مرقم، ريغ مرقم، معرّق، ريغ معرّق،
ي اسـالم  هنر وي  معمار ماندگار، و مستحكم همچنان سال600 گذشت با كهيي  بنا. است
  .گذارد يم شينما به راي موريت عهد در

 عهد در. اند شده مرمت بارها ضرورت، به مشهد گوهرشاد مسجد مختلف يها بخش
 بـر  كـه  .ق 1083 در و ريتعم بود، دهيدي  اديز بيآس ازبكان حمله در مسجد كه هيصفو
ي ناشـ  يها يخراب نيهمچن. شد مرمت و اياح بود آمده وارد آن بر ييها شكست زلزله اثر
. دش برطرف هيقاجار و هيافشار عهد در زيني  ستانيس محمود شورش وها    افغان تهاجم از

 جـامع  مـسجد  مختلـف  يهـا  بخـش  در ييهـا  مرمت زيني  اسالم انقالبي  روزيپ از پس
 صـحن  وسـط  دري  خور آب و نما آب از يا مجموعه و رفتگ صورت مشهد گوهرشاد

ـ ا قتيحق همه اما. افزود شيپ از شيب مسجد شكوه ويي  بايز بر كه شد هيتعب  مـسجد  ني
  .شود ينم روشن آن نهيشيپ قرائت باصرفا 

 ويي  فـضا ي  سـتدها  و داد خـود  رامـون يپ طيمحـ  باي  هرمكان كه نيا تأمل قابل نكته
 نكتـه  نيهم از دهيبرتراو خود مسجد پژوهش قابلي  درون هوج آن. كند يم برقراري  بصر
 مجـاوران  و زائـران ي  بـرا  يا ارزنـده ي  تـداع  محملِ خود مجاورت نيا. مجاورت: است
 راي  رضو قدس وآستان است )ع( رضا حضرت حرم مجاورت در گوهرشاد مسجد. است
 بـه  كثـرت  اجـ  آن در كـه  ثيح نيا از تقدس. اند دهينام مقدس ومكان بهشت از يا پاره

ـ  يهـا  آرامـش  بـه  را خـود ي  جـا ي  رونيبهاي    يغوغاگر و شود يم ليتبد وحدت ي درون
 خـود  بـا  را هـا  ارمغـان  نيتر فيشر ديبا وجود نيتر فيشر با گوو گفت ِ مكان .سپارد يم

 نيا. ديآ يم ديپدي متعال قتيحق با انس رهگذر ازي  درون سرشار يها آرامش. باشد داشته
  .استي انسان يها تيخالق نيالتروا بسترساز خود آرامش
 را خـود  اتيذوق و ها تيخالق ،ياسالم دوران رانيا معماران و هنرمندان ،همه نيا با
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 كـه ي  قتيحق. كارگماشتند بهي  خداوند قرب به لين عزم به بلكه خود اندنينما قصد به نه
 را مـاده ي  يعنـ  هنـر،  «كـه  اند گفته. باخت رنگ ماي  معمار و هنر حوزه در زمان مرور به

 بـه  گوهرشـاد  مـسجد  اعتبـار  نيا به). 56: 1372 ،ينيتاجد( »دنيبخش اصالت و شرافت
ـ درا. رديـ گ يمـ  اصالت و شرافت ،يانس حكمتي  مباد ازي  هنري  اثر مثابه  تنهـا ي  واد ني

 احـساس  كـه  است آن قصد بلكه ستين نظر مطمح شگاهياين يك مثابه به مسجد ساخت
 مـؤثر  منـشاء  خودي تداع نيا. شودي  تداع مخاطب نذه در حرم به مسجد الحاقِ و انس
 يها يتوانمند او. است كرده عمل زائر يك مانند جا نيا در معمار. بود خواهد رفتار يك

 دهيآفريي  فضاهاو لذا    برده كار به فيشريي  معنا تيتثبي  برا را خود هنرمندانه و يمعمار
  .شدينديب خداوند و خود انيم نسبت به عارفانهي انس خلوت در انسان تا

  گوهرشاد مسجدي خيتار يها پشتوانه
 سـاخته  خـود ي  خيتـار  يتظرف دريي  هربنا. است امروزي  دادهايرو همان فردا ِ خيتار

 مِيترسـ  كه است نيچن. است زمان همان مردم يباورها و ها دغدغه كننده انيب و شود يم
ـ  معنـا  وي  مـاد  مختلـف  ابعـاد  قرائـت  و يميتقـو  يها پشتوانه  نظـاره  بـدون  نـا ب كيي ي
 مكاتـب  گيـري   شـكل  كـه  رسـد  يم نظر به نيبنابرا. ستين سريم آني  خيتار يها پشتوانه
 همـان  مردمي  ذوق وي  ذهن يها شيگراها و     گواهي بستر بر خيتار طول دري  هنر مختلف
  .باشد زمان
ـ ا كامـل  فتح به .ق 807 سال در كهي  زماني  گوركان موريت  ي تمـام  بـر  و ديرسـ  راني

 بعـد ي  اندك. فراخواند تركستان و سمرقند به را صنعتگران و هنرمندان شد رهيچ تركستان
ي ارزشـ  يهـا  شاخص زمان مرور به شد منتقل هرات به سمرقند از انيموريت تختيپا كه

 جهـان مکاتـب ریسـای هنر تیفیک و شیدایپ در مکتب نیا« كه اند گفته. گرفت شكل هرات مكتب
ی ایآسـ بـزرگ رنـسانس را مکتـب نیا شیدایپ هنرشناس دانشمندان زای بعض. داشتی میعظ ریتأث و تیاهم

ي اسالم فرهنگ و هنريي  طال عصر كانون در هرات،). 22: 1369 ،يهرات( »اند نهاده نام انهیم
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 فلـورانس  كـه  گونه همان اروپا؛ در رنسانس دوره با است بوده مصادف دوره نيا «. است
 رفـت  يمـ  شـمار  بـه  هنر و علم آراسته تبهش و است بوده جالل و شكوه هيما غرب در

 .ديدرخـش  يمـ  هنـر  و فـضل  درخشان ستاره همچون شرق در آن سان به هرات همچنان
 تیـحما هنرمنـدان از همـواره و داد قرار خود تختیپا را هرات و شد خراسان ریامی سالگ ستیب در شاهرخ«

 خـود  نيريد متعظ گريبارد رزايم شاهرخ عصر در هرات).172: 1377 ،پور حسن(» کرد
 شتريـ ب و كـرد  رانيو را آني  بارو هرات، بري  رگيچ هنگامه در موريت هرچند. افتيباز را

 خردمنـدش  همـسر ي  يـار  بـه  رزايـ م شـاهرخ  امـا  برد سمرقند به اريد آن از را هنرمندان
 بـه  كـه ي  شـوق  سـبب  بـه ) گيب الغ(ي  ترغا محمد و رزايسنقرميبا فرزندانش و گوهرشاد
ـ يو ازي  اريبـس  دداشتن شهرها عمران ـ ا در. كردنـد  جبـران  را مـور يت يهـا  يران  دوره، ني
 رونـق  گذشـته  از شيب ،بود انيموريت حكومت عمده مراكز كه رازيش و هرات و سمرقند
 را خراسـان  همه بود داده رخ النهر ماوراء در كه فرهنگيي   نوزا شاهرخ، دردوره. گرفت
 فـرم  و اميپ جانبه همهي  ختگيآم وراند نيدرا. يافت رواجي  معمار دري  نينو مرام و آكند

 يا نمونه توان يم را گوهرشاد مسجد. ميشاهدي  معمار وي  هنر آثار شتريب در را مصالح و
  .آورد شمار به مهم نيا از

 بـا  هـرات  حكومتي  تصد كهي  زمان در .ق807 سال آغاز از گوهرشاد مسجد انيبن 
 شـاد،  گـوهر  نامه دعوت موجب به. آمد انيپا به .ق 621 سال در و شد آغاز بود شاهرخ
ـ ا در او. كـرد  افتتـاح  را مسجد نيا مزبور سال در و آمد خراسان به هرات از شاهرخ  ني

 هـزار  برسه بالغ آن وزن كه كرد ميتقدي  رضو قدس آستان به نيزر چراغ چهلي  ابيشرف
 انـد بتو كـه ي  كـس . اسـت  آن معمار ،يمعمار اثر هري  بنا در نكتهترين    مهم اما. بود مثقال

ي رضو فرهنگ تحقق نديافر در را آن و زديدرآم هرات مكتب روح با را كارفرما مطالبات
 خود عشق وي  توانمند تمام گوهرشاد، مسجد معمار ،يرازيش نيالد قوام .كندي  سامانده

ـ ا سـاخت  در بـود،  رازآموختهيش مكتب و هرات مكتبي  ادهايبن از كه را  بـه  مـسجد  ني
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 اسـالم  جهان مساجد همه گوهرِشاد گوهرشاد، مسجد كه خواست يم او. گذاشت شينما
  .باشد روزگار آن در

 دولتـشاه . است بوده رازيش اهل او كه است آن دهنده نشاني  رازيش نيالد قوام نسب
 كـه  دانـد  يم شاهرخ دربار برجسته هنرمند چهار ازي  يك را او زمان، آن مورخ ،يسمرقند

 بـودی عمـارت ساختی متصد که را او شاهرخ «يتيابررو بنا 1.است سرآمدي  طراح وي  مهندس در
 دیـجد سـالی بـرا کـه رای میتقـو و آمـد دربـار بـه دوره آن انیـپا در او. راند رونیب سال کی یبرا ازدربارش
 بـر کـه/ ی سـاخت نکـو را نیزمـ ِکـار تـو «:کـرد سـوال او از سلطان. کرد میتقد شاهرخ به بود کرده استخراج
 يهـا  كوشـش  از مانـده ي  برجـا  سـند  نينخست). 14 :1379ر،يم دخوان(»؟یبپرداخت ها آسمان
 كار وستهيپ .ق 841 سال در وفاتش زمان تا او. دهد يم نشان را .ق 812 خيتار نيالد قوام

 در زيـ ن و او درگذشـت  بـه  مربـوط  گزارش دو در. ستديا ينم باز تالش ازي  آن و كند يم
 در همه نيا با. اند دهينام استاد راي  و ،شد ليتكم او پس كهيي  بنا در .ق 845 مورخ بهيكت
 كـار  گـل  بـا  كـه يي  بنّـا ي  يعنـ  است كرده خطاب »انيط« را خود او .ق 821 مورخ بهيكت
 يا پـاره  از راي  آدمـ  خداوند كه استي  قرآن اشارت نيا آور ياد فروتنانه انِيب نيا. كند يم

 معمـاران  كـه  اسـت  تأمـل  قابـل ي  ثيحـد  طرفـه  خـود  نيا 2.ديآفر خاك يا و) نيط( گل
ي تلقـ  فناورانـه ي  نـد يافر راي  معمـار  هرگـز  ،ياسـالم  تمـدن  حوزه دري  قدس يها مكان

 ازمنـد     بهـره  او. دنديگزي  برم خودي  عباد سفرِي  براي  مركب فقط راي  معمار و كردند ينم
 و تيتثب به خود معمارانه توان مدد به ديكوش يم و بودي  خاصي  هنر وي  معنوي  تيشخص
 وي  هنـر  ابعـاد  در تـوان  يمـ  را اوي  تيشخـص هـاي     يژگـ يو. گمارد همت ها ارزشي  تعال

  .كرد تيروا و تيرو گوهرشاد مسجدي معمار

  گوهرشاد مسجدي معمار وي هنر يها جنبه
ـ ا از رونيـ ب مـسجد  نياي  معمار وي  هنر يها ارزش همه ذكر   از فراتـر  و مجـال  ني

                                                            
 257: الشعراء تذكره ،يسمرقند دولتشاه: نك شتر،يبي آگاهي برا .1

ٍولقد خلقنا اإلنسان من ساللة من طین .2 ِ ٍِّ
َ ََ ُ ِ

َ َ ِ
ْ َ ْ ََ َ ْ  )23 ، المومنون (َ
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ي گـر  جلـوه  امر بدو رد كه مسجد نيا وجوهترين    مهم نييق به اما است قلم نيا بضاعت
ـ يبي  نمـا  در آجـر  از گيـري   بهـره  عارفانه، رموز يالقا ظرافت، تقارن، نظم، كند يم  ،يرون

 و نـور  ازي  گلـستان  گوهرشـاد،  مسجد. است هزاره سنگ از استفاده و سقف يها ينقاش
 ،يرضو ميحر يا روزهيف نِينگ .استي  عيوسيي  معناي  ها بضاعتي  دارا رنگ. است رنگ

 توجـه ي  معنـو  يهـا  ارزش نييتب در رنگ يها تيقابل به معمار و است دگوهرشا مسجد
 تفـاوت. دارد خاصی ا جلوه مختلف ساعات در ها رنگی بررو نور انعکاس« كه جا آن تا. است داشته
 و رنـگ همـه آن و اسـت دهیبخش کار بهی وحدت مقصوره وانیا و شبستان داخل ِخلوت با رونیب نیرنگی فضا

ي ذات ِ صفات از آرامش،). 15: 1384 ان،يمصدق(  »شـود یمی منتهی باطن سرشار آرامش یک به نقش
 بر ِعارف ِزائر و شود یم ظاهر و نازل معنا آن در که استی مکان مقدس، مکان«. است مقدس يها مكان
 وبـهری مکـان هـر از تـوان یم ها فاصلهی ورا که میمعتقد ما. ابدی یم انس معنا با مکان نیا در حضور با معنا،

  ).42 :1386،يبلخار( »داد صال و سالم دل،ی صفا با و )ع( الحجج ثامن فیشر حرم
ـ ا زمـان ي فراسـو يي  بـا يز جاودانـه  وسرشتي  قدس امريي  ماورا گوهر . اسـت  ستادهي

 بـر  كـه  اسـت  جهاني  معمار يها شاخه نيزتريانگ بحث و نيتر مهم ازي  اسالمي  معمار
ـ ا در. تاسـ  شـده  جاديا هنر و اتياضير هندسه، اساس ـ  ني  از ییکـ گوهرشـاد مـسجد« نيب

ي ستيــكر. ج پروفــسور). 78 :1392ان،يــرحمت(  »اســتی مــوریت دوره دری معمــار آثــار نیبــاتریز
ي جهـان ي  بنا نيدوازدهم شمار در را مسجد نيا ران،يا عيصنا خيتار ِ كتاب مؤلف لسنيو
 چـونی ا نهیشیـپی معمـار نیـا لکـن باشـد یم اسالم جهانی معمار سرآمد اصفهان، که هرچند«. داند يم

ی الـ ١٠٠ی زمـان فاصـله کـه دارد خـود بـا اسـتی رازیشـ نیالد قوام آن معمار که را گوهرشاد جامع مسجد
 فرم، ریتأث که ماستی معمار گوهر گوهرشاد، جامع مسجد قتیحق در. است آن گواه بناها نیا نیب سال١۵٠

 نـازك  آن همـه  سرمشق). 42  :1386،يربلخا( »نشست بار به اصفهان در آنی هندس اصول و نقوش
 بـوده  مـسجد  نيهمـ  اصـفهان،  هنرمنـدان  و معماران خالقانه يها يدست رهيچ و ها ياليخ

 شـمار  به خود عصري  هنرهاي    هجلو نيتر خالقانه عيتجم كانون گوهرشاد، مسجد .است
  .ديآ يم
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ي حتـ  كـه  انـد  شـده  گرفتـه  كار به ظرافت با حال نيع در و قدرتمندانه چنان ها رنگ
 در رنـگ  بـستن  كار هب با هنرمند. اند درآورده خود ريتأث تحت را مسجدي   هندس ساختار
 شتریب گریدی ها فرهنگ در نیرنگ نییتز«. است دهيبخش قوام را تيمعنوي  نوع هب مسجد، هندسه

 دوره بـهتجر از کـهی مـوریت دوره در رنـگ نبود، نیچن وضع رانیا در اما بود استواری اصلی ها رنگ اساس بر
 نيا يها رنگ). 23  :1373پوپ،(  »بودی ا روزهیف وی ا سرمه رنگ دو ازی سازش شده، حاصل انیلخانیا

ی یعن نیزم و آب هوا، آتش، با بیترت بهی آب و سبز زرد، و قرمز « :دارند نشيآفر اصل با انطباق مسجد

» دارندی انفعال حالت گریدی دوتا و فعالی حالت نینخستی دوتا که گردد یم نیقر نشیآفری اصل عنصر چهار
 ًکـامال شـناختی روان تیشخـص هررنگ،« كه استي  هيبدي  امر نيا اگرچه). 24  :1380اردالن،( 

ي معـان  ِ نشيآفـر  بـه  منجـر  هـا  آن مجـاورت  و شآميز  اما). 6: 1382 ،يعطار( »داردی مستقل
 ،اسـت ي  زگيپـاك  و انـس  نماد هنر، شناختي  رنگي  مبان در كه ديسف رنگ. شود يم يا تازه
 وانیـا داخـلی هـا مقـرنس «.اسـت  داده اختـصاص  خود به را مسجد درون ازي  اديزي  فضا

 هـا  نوشته خط ديسف رنگ). 92: 1384 ،طرقبه انيمصدق(» است بوده دیسف همه ابتدا در مقصوره
يي بايز به خود كهي  تضاد. است شده منجر زانندهيبرانگي  تضاد بهي  الجوردي  آبي  بررو

 داشـته ي  فراوان توجه درخششي  اساس اصل به همواره گوهرشاد معمارِمسجد. انجامد يم
 بهتر هرچهي براي ريتدب خود نيا اما رفته؛ زين اهيس رنگ سراغ به گاه مثال عنوان به: است
 ،یرانـیا ریاسـاط جمله آن از و ها اسطوره شتریب در دیسف رنگ «.است بوده روشن يها رنگ اندنينما

ـ  حـسن  (»است لتیفض و تیمعنو ،یبرتر رمز  و ديسـف  يِپـاك ي  القـا ). 4  :1386،يقيوصـد  يل
 اغلـب که دیسف رنگ لیتحل در«. كند يم كمك زائري  عباد خلوت به شيپ از شيبي  آب آرامشِ

). 13: 1376 ،يهقـ يب (»افـتیدر تـوان یم را هیتزک و لمس قابل ریغ تیمعصوم است، مترادفی رنگ  بیبا
 رنگ« اند گفته چراكه. دارد را خود خاص كاربرد مختلف يها بخش همه در زين زرد رنگ

 اسـت ي  جاودانگ و تيابد رنگ). 112 :1390،ياسريكي  نيام (».دارد ارتباطیی دانا و فهم با زرد،
 در و ها يكاش در چندي  نقاط در است مانيا و زيرستاخ نماد عرفان، در كه هم سبز رنگ

  .است كاررفته به گريد يها رنگ ريسا مجاورت
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 فـضاها،  برمجموعه حاكم ساختار وي  آب غالب، رنگ گوهرشاد، مسجد در همه نيااب
 يِآسـمان  رنـگ  .كنـد  يمـ  جـاد يا زائري  برا آرامش ازي  بستر ر،يتدب دو نيا. است متقارن
ـ  آرامـش  جـاد يا به موظف وي  روح لطافت موجد مسجد،هاي    يكار يكاش ي بـرا ي  روان

 متـر  يك از شيب ارتفاع به صحني  وارهايد ازاره. است زائري  عباد مناسك تحقق ِ حسن
 ،يمياسـل  ،يهنـر  يهـا  وهيشـ  بهي  كاش ناتيتزئ با سطح هيبق و شده دهيپوش رهيت سنگ با
 د،يسـف  ،يا روزهيـ ف ،يالجـورد ي  آب ها يكاش ِ مسلط رنگ كه است شده نييتز... وي  اهيگ

 بـا ي  بزرگ رابمح مقصوره، وانياي  انتها در .است آبنوس اهيس بورو ،يزعفران زرد، سبز،
 حضرت معروف منبر محراب، آن جوار در كه دارد قرار معرقي  كاش بدنه وي  سنگ ازاره

 از و اسـت  بـوده  .ق 1242 سـال  از مانده جا بهي  خراسان محمد استاد اثر الزمان صاحب
 صـحن ي  سو از وانيا جبهه .شود يم محسوب چوبي  كار منبت هنري  شاهكارها جمله

 ثلـث  بـه يكت. است شدهي  نماساز گلدسته دو و سينف يها بهيكت وي  كاش ممتاز ناتييتز با
 فرزنـد  وي  مـور يت عهـد  سينـو  ثلـث  نيتر بزرگ رزا،يم سنقريبا خط به وانيا نياي  اصل

 .است شدهي بازسازي صفو عهد ازي امام محمدرضا استاد توسط كه است شاهرخ

 نـات ييتز وي  سـاختمان  يهـا  يژگـ يو خاطر به و گچ و آجر از گوهرشاد مسجدي  بنا
ـ اي  خيتاري  بناها نيتر برجسته از به،يكت وي  كاشي  غن ـ ا. اسـت  راني  جملـه  از مـسجد  ني

 مربـع  تـاالر  ،هـا  وانيا از كدام چيهي  انتها در كه تفاوت نيباا. استي  وانيا چهار مساجد
ـ اي  وارهايد ازي  بخش رفتن عقب با تنها و شود ينم دهيدي  گنبددار ي فـضا  ،يجنـوب  واني

  .اند افراشتهي گنبد برآن و هزد رقم راي مربع
 يها رواق وي  اصل چارچوب در وانيا چهار با نشستهي  عيوس صحن مسجد، انيم در
ـ پا چـپ  سمت بهيكت در گوهرشاد جامع معمارمسجد ،يرازيش نيالد قوام نام. دوطبقه  هي

 ریـالفق فیالـضع العبد عمل«  :است آمده گونه نيا بهي  ليمستط مربع انيم در و مقصوره وانيا

  .».انیالطی رازیش نیالد نیز ابن نیالد قوام الرحمن الملک تیلعنا المحتاج
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  معماري اعتقاد سرنوشت و گوهرشاد مسجد بهيكت
. اسـت  بـه يكت نيهمـ  مـسجد ي  معنو فيظرا و فيلطا ازي  كيي  انس حكمت منظر از

 مـسجد  شدن ساختهي  و. دارد آن معماري  باطن سلوك وي  معنو وجه از نشان كه يا بهيكت
ي حـاك ي  معرفـ  نيا. نديب يم عابدانهي  عمل بلكه كند ينمي  تلق معمارانهي  عمل را وهرشادگ

 حـق  حـضرت  افاضـات  در مستغرق را خود مسجد نياي  بنا دري  و حد چه تا كه است
ی فـان جهـان به هرگز اوی عبارت به. یباق مظهر رای فان و ندیب یم قتیحق واسطه را مجاز او«. است دهيد يم

 نيالد قوام ).98  :1390ان،يشاطر( »دیآرا یم خوش شیبرا را جهان نیا که اوست رخ بلکه دنداری التفات
 ابدي  يم محتاج و ريفق و فيضع و عبد بلكه داند ينم قاهر و ماهر تنها نه را خودي  رازيش
 را هنـر  وي  معمـار  از ممكـن  ريتصو نيبهتر تا برسد تقرب قله نيبلندتر به است برآن و

  .دارد حضور ارتيز گستره در خود ر،معما. دهد ارائه
 از اسـت » زائـر « عاشقانه داريد معشوق؛ اريد در است عاشق عاشقانه حضور ارت،يز
 بـا  نـه  زائـر . ينـ يد انيشوايـ پ و نيد برابر در است نداريدي  فروتن اعالن و  »مزور «يسرا

 اسـت  آن شـهود  و است شهودي  اهال از او. نگرد يم نيب جان دهيد با كه نيب جهان چشم
 و د؛يرسـ  خواهـد  حـضور  مقـام  بـه  انسان د،يآ حاصل قرب اگر. شود منجر وصل به كه

 كـه  جـا  آن  :قلب گاه و است رب گاه ،يواد نيا در شاهد. است حضور جنس از شهود
 ريـ غ چه آن هر باشد، مشاهده مقام در قلب اگر و است؛ مشهودي  هست باشد، شاهد رب
 حـق  عظمـت  جـز   زيـ چ همـه  حالت، نيا رد. شود يم خارج قلب صحنه از است، رب
  1.ماند ينمي باق او جز دل، در و است بيغا

ي بـرا . برنـد  يمـ  سـر  به هم با انس تينها در عالم يها دهيپد همهي  انس حكمت در
 در شـود  يمـ  دهيـ نام مـصالح  و فرم ده،يا چه آن همه گوهرشاد مسجد در كه است نيهم
 مـاده  عـالم  يِوراي  قتـ يحق در را زائـر  ،وحدت ِ حسي  القا ريمس از تا است توازن تيغا

 بلكـه  ندارنـد؛ ي  جـوهر  اختالف گرييكد با مكاشفه و مشاهده مقام، نيا در. سازد شناور
                                                            

ٌإن فی ذلک لذکری لمن کان له قلب أو ألقی السمع وهو شهید .1
ِ
َ َ ُ َ َْ ْ َّ ََ ْ َ ََ َ ٌ ْ َ ُ َ َّ

ِ َِ ِ
َ

ِ  )37 ق، (ِ
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  .اند قرب و حضور جنس از و سنخ يك از دو هر
ـ آ يمـ  انيـ م به تقرب و انس از سخن هرگاهي  قرآن يها آموزه براساس ي معنـا  بـه  دي

 شيخـو  كردن پاك وي  كمال صفات به خود اتصاف اهر از خدا به انساني  روحاني  كينزد
 و نيتـر  كوتـاه  ن،يبهتـر . دارد وجود آني  براي  مختلف يها راه كه است صيونقا وبيع از

 اسـالم، . شـود  يمـ  ياد راست راه و ميمستق صراط به آن از كه است اسالم راه، نيتر آسان
 1.نكند غفلت مهمي  ژگيو دو نيا از تا خواهد يم او از و شناسد يم اهللاي  ال و هللا را انسان

 و عقل صاحب انسان که نیا از تر بزرگی غفلت چه باشد؛ هم غفلت فیتعر تواند یمی جهت از غافل فیتعر«
ی ماد ،ییجز وی کل امور در رتیبص و آخرت و ایدن فهم و درکی برا استعداد و قدرت تمام او در و باشد قلب
 غفلت هرچه). 423  :1387،مهيعض( » دهد هدر زیناچ امور هرا در را قدرت نیا گاه آن باشد؛ی معنو و
يي ايـ دن نـازل  اشـتغاالت  بـه  انـسان  و دورتـر  حـصر  و حد از مبدأ، از فاصله شترباشد،يب

 دهد يم تذكر و توجه به را خودي  جاي  خبر  بي و غفلت كه جا آن از اما. است تر مأنوس
 و همـوارِقرب  ِ راه ،دارد يمـ  نگاهي  تهمن و مبدأ و فرجام و آغاز ياد در همواره را انسان و

  .شود يم گشوده براو مطلق قتيحق با انس
   :كند يم انيب گونه نيا ديمج قرآن در خداوند را قرب اسباب

ِأولئک :ها يكين جانب به سبقت .1
َ ْ َسارعونی ُ ُ

ِ
َالخ یِف َ ِراتیْ ْوهم َ ُ َلها َ َسابقون َ ُ

ِ
َ2 

ُسابق :يتعال حق مغفرت و رحمت جانب به سبقت .2 ِ
ٍوا إلی مغفرة من ربکم وجنة عرضَ

َّ َ َِّ ِّ َْ َّ ٍَ ِ
ْ َ

ها  ِ
ُکعرض السماء واألرض أعدت للذین آمنوا بالله ورسله ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء والله ذو  َ َُ َّ َّ َّ ََّ َ ُ َ َ َُ ُ ْ ِْ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ َ

ِ ِِ ِِ
ُ َ ِ

ْ َّ ُ
ِ ِ

َ ْ َ َّ َ

ِالفضل العظیم ِ
َ ْ ْ
ِ
ْ َ3. 

                                                            
ِولقد ذرأنا لجهنم کثیرا من الجن واإلنس لهم قلوب ال یفقهون بهـا ولهـم أعـین ال یبـصرون بهـا ولهـم آذان ال یـسمعون بهـا أولئـک  .1

َ َ َ َ ْ َْ َ َ َ َُ َ َْ ُ َ ُ َ ُ ُ َ َ
ِ ِ ِ
َ ٌ َ َُ َ ْ َّ َّ ََّ َْ ْ ْ َُ ًِ ْ ٌ ٌ ِّ َْ ََّ َْ ُ ُ

ِ ِ ِ
ِّ ِ ِ

َ َ ْ

َکاألنعام بل هم أضل أولئک هم الغـافلون  ُ
ِ ِ
َ ْ َُ ُْ ُْ ُ َُّ َْ َ

ِ
َ ْ  دارنـد يي ها دل] كه چرا [ميا دهيآفر دوزخ يبرا را انيآدم و انيجن از ياريبس قتيحق در و«َ
 همانند آنان شنوند ينم ها آن با كه دارنديي  ها گوش و ننديب ينم ها آن با كه دارند يچشمان و كنند ينم افتيدر] را قيحقا [آن با كه

 ).179 االعراف،(» ندگانندما غافل همان ها آن] يآر [ترند گمراه بلكه انيچهارپا
 )64 المومنون، (نديجو يم سبقت ها آن انجام در كه آنانند و ورزند يم شتاب كين يكارها در كه آنانند .2
 كه شده آماده يكسان يبرا] و [است نيزم و آسمان يپهنا چون شيپهنا كه يبهشت و پروردگارتان از يآمرزش به] دنيرس يبرا[ .3
 را خداونـد  و دهـد  يمـ  را آن بخواهد كس هر به كه خداست فضل نيا دييجو سبقت گريكدي بر اند آورده مانيا امبرانشيپ و خدا به

 )21 د،يالحد (است بزرگي بخش فزون
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ِأولئک :تقرب درجه به دنيرس .3
َ ْ َالمقربون ُ ُ َّ َ ُ ِجنات یِف ْ

َّ ِالنع َ
 1ِمیَّ

 و تكامـل  وي  تعـال  از هرچه ت،يبشر واند    تيبشر ياياول و الگوها و ها اسوه مقربان،
  ).52: 1373 ،يبهشت( دارد آنها از دارد عظمت وي ترق و تمدن و فرهنگ

 صـورت  خود خاصي  رهنريتدب با ديباي  عباد عزم هر. دارد تقرب عزم عابد، معمار
 اسـتفاده  رنـگ  عنـصر  از داردي  هست در را مراتب اندنينما عزم مارمع كه زمان آن. رديگ
 لـذا  .گـذارد  يمـ  انيـ م بهي  پا نور دارد، راي  هست عظمت يالقا قصد كهي  زمان اما كند يم

. اسـت  رنـگ  و نقـش  تنـوع  ازمنـد     بهـره ي  همـاهنگ  نيدرع مسجد نياي  معمار در فضا
ـ ا فـن  عـت، يطب بـا  نسبت در يا شده فيتعري  فضاها مسجد نيا كه طور همان  ويي  ستاي
ـ  ميمـستق  ارتبـاط  بنـا  در آمده وجود بهي  ها حجم تمام در دارد ساتيتأس  و نـات ييتز نيب

ـ و گاهيجاي  معمار به وابسته ناتييتز گريد فيتعر به. شود يم دهيدي  معمار  دارد؛ي  ا ژهي
 بـه  هـا  آني  بنـد  ميتقـس  و ها حجم ليتعد ها، سطح فيتعر فضاها، بيترك دري  ژگيو نيا
 هـم  نـات ييتز اسـت،  هـا  نوشته و رنگي ِ ها بوم نات،يتزئ سازِ نهيزم يمعمار .ديآ يم شمچ

ازهمـان  چون ندارند ييجدا ناتييتز از ها حجم. هاست حجم گر نييتب هم و فضا معرف 
  .اند شدهي طراح اعتقادات و ازهاين فضاها، عملكرد نوع با ابتدا

 علـم  بـه  عـالم  و داشته تجربه ها سال كهي  بزرگ استادان توسط ها يطراح نيا تنها نه
 دل و دسـت  ونيمـد  بلكـه  شده ساخته اند بوده فرهنگ و خيتار رنگ، شناخت و هندسه

 ييِبـا يز ذات و تيوحـدان  بـه  و دنديرس تقرب از يا درجه به كه استي  عاشق هنرمندان
 بلكه ندارد فناورانه تفاخرِ عزم معمار، هنرمند كه است خاطر نيهم به. شدند وصل لياص
 با نيبنابرا. دكن انيب است افتهيدري  انس معرفت ازرهگذر كه راي  خاصي  معان تا كوشد يم

 جلـوه  يا گونـه  بـه  هـا  رنـگ  و ها نقش ،يهندس خطوط ها، نوشته كه مينيب يم دقتي  كم
 در. خـود  قتيحق و خود به ستنينگر در درنگ دارند؛ وا درنگ به را انسان تااند    گرشده

                                                            
 )12 و 11 الواقعه،. (نعمت پر يها باغستان در]. خدا [مقربان همان آنانند .1
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 ازآن قبـل  ،يمعمـار  نيا به معرفت رايز شود ينم حاصل معمار،ي  برا يمعماري  واد نيا
  .استي وانسي حضور معرفت جنسِ از باشدي حصول معرفت ِاقيس از كه

 انجامد ينم فضا ِ نيقيال نيع و فضا نيقيال علم به تنها معمار حضورِ عرصه جا نيا در
 بـه  فقـط  او. كنـد  يمـ  فكـر  فـضا  بـه ي  منظـور ي  برا او. رسد يم فضا ِ نيقيال حق به بلكه

 وصـف . شدياند يم  »يهست در حضور« به شتريب بلكه شدياند ينم» يهست در حاضربودن«
ـ  قلمـرو  ،ياسـالم ي  معماري  واد رايز ندارد اندام عرض توان چندان جا نيا در  و درك ِي
 نيا. است تر روشن زبان  بي يِفضا اما است روشنگر هرچند زبان رِيتفس. است وصفيال
 اشارت بري  مبتن كه شود يمي  زبان واجد جا نيا در فضا. ستيني  ستروني  معن هبي  زبان بي

ـ زي  معنـا  وسـعت  در حضور بالغت به بشارت. يبشارت بهي  اشارت. است  مـسجد . ارتي
 گـوش  از تنها مرتبه نيا فهم. است ارتيز اليس وسعت در زائر حضور امتداد گوهرشاد،

ـ د در نوعـاً  معمار، بمانفسه معمار، كه باشد نيهمي  برا ديشا. است ممكن وشين حقِ  اري
 ستيـ ن دهينكوه ِ غربت نيا. تكلم نه است ميتكلي ِ اهال از او. است بيغر متعارف ِ   كالم
 گفتـه  بـه . است قرب ِ نيعي  يعن: است محمود بلكه ستين مذموم. است ستوده ِ غربت كه

  :حافظ
   )1391،يرازيش حافظ (مپرس كه ام دهيرسي مقام به عشق ِ ره در بيغر ظفحا همچو
 گـذاردن  تنهـا ي  معمار اوي  اعتقاد نظام در: رسد يم 1نوافل ِ قرب به امر بدو در معمار

 بـا  آجـر ي  رو آجـر  مندانه ضابطه گذاردن ،يمعمار. شد ينمي  تلق آجري  رو آجر ِصرف
ـ  فـرود  از راي  معمـار  كـه  بـود  نيهمي  برا. است نشيآفر لياص مبدأ به تقرب تين  كي

ـ ا نظـر  و نگـاه  دري  مهندس تفكر. كردند يم ليتبد ازين يك فرازِ يك به مطالبه  تنهـا  شاني
 سـازي   سـاختمان  و سـازي   سـرپناه  سـاحت  از ها آن. ابراز يك به دنيرسي  برا بودي  ابزار
 نيا در: دنديرس يمي معمار ساحت به و باشند كرده عدول آن از كه آن  بيكردند يم عبور

                                                            
ـ  راه از مطلـوب  بـه ي كـ ينزدي  معن به بعد برابر در قرب. است هاضاف و ادهيز يمعنا به لغت در و نفل ماده از "نافله" كلمه .1 ي فزون

 .خداست ريغ از انقطاع ما،ي عرفان فرهنگ در قرب. است مشاهده و مكاشفه
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ـ د بـه  هـم ي  متعالي  ازهاين كهبل شد ينم دهيد متعارفي  ازهاين تنها ساحت . آمـد  يمـ  داري
 معنـا ي  سـو  بـه  مفهوم از گذر. بود داريپدي  سو به دهيپد از عبوري  واد نيا دري  معمار
 و شـدند  يمـ  گرفتـه  كار بهي  علوي  معان ياالقي  براي  نييتز وي  ساختار عناصر همه. بود

 عناصـر  مـدد  بـه  را خـود ي  عقلـ  شـهود  مراتـب  كه ديد يمي  كارگزار تنها را خود معمار
  .تاباند يم بازي داريد

 انـسانی افتـادگ از اسـت عبـارت عبـادت « :كند يمي  معرف  »عبد« را خودي  رازيش نيالد قوام

 و خـضوع  حـد  نيآخـر  ،عبـادت  ).457: 1366 با،يصل( »او بزرگداشت قصد به شیخدا درمقابل
ـ  شـرط  و ديق  بي ميتسل و مطلق يوابستگ و تعلق عنوان  به كه است تواضع  برابـر  در دعاب
 عبـد  مفهـوم  بـه  توجه .دارد مشترك شهير ،)عبد (واژه با كلمه نيا. رديگ يم انجام معبود

 معبـود،  برابـر  در كـه  دهد يم نشان خود عبادت با كننده عبادت كه كند يم روشن ،)بنده(
 يكـس  تنهـا  پـس  1.دانـد  يمـ  او دسـت  در تنهـا  را خود سرنوشت و است محض ميتسل
 خـدا  جـز  يكـس  او و اسـت  داشـته  روا را اكـرام  و انعام تينها كه باشد معبود تواند يم
 خـود  امـور  انجـام  در كه استي  كسي  معن به غالم رايز ستين غالمي  معن به عبد. ستين
 تـابع  را خود باشد داده كف از را خود اراتياخت كه آن  بي عبد. نداردي  ارياخت گونه چيه

. دهـد  يمـ  انجام ديگو يم معشوقش و دمعبو چه آن هر و كند يم خود دست باال و معبود
ـ ا در. اسـت  بـودن  خداونـد  عبـد  همانا انسان خلقت ِ ليدل ـ با انـسان  راه ني  چنـان  آن دي

 ذات اگرچـه  .گـردد  بـاز  خود هياول فطرت به تا دهد پرورش را خودي  درون ياستعدادها
ـ  شـود  ينمـ  جمـع  مخلـوق  در هرگـز  خـالق  و مخلوق ما و است خالقي  اله اقدس  يول
  .است انسان خلقت ليدل تقرب به ليني راب كوشش

 تنهـا  ،يهنر اثر بروزي ِ فاعل علت مثابه به هنرمند عاشقانه معرفت هرگز هنر،ي  درواد
 بـه  معطـوف ي  هنر اثريي  محتوا ِ اقتدار سان نيبد. شود يم محقق تيعبود نييتب قيطر از

                                                            
 تـابع  خواسـتش  و او، اراده تابع اش اراده دارد، خود صاحب و موال به تعلق پا تا سر كه نديگو يم يانسان به عرب لغت نظر از عبد .1

ـ عبود. دهـد  ينمـ  راه خود به يسست هرگز او اطاعت در و ستين يزيچ مالك او برابر در. وستا خواست  درجـه  نيآخـر  اظهـار  ت،ي
 .است معبود برابر در خضوع
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 در ودخـ ي  فطـر  ضـعف  بـه  همـواره  هنرمنـد . است شيخو خالق دربرابر هنرمند ميتعظ
ُالله ُدیِری: دارد اشارهي هست مبدأ با نسبت أن ّ

َ
َخففی  ِّ ْعنکم َ َوخلق َ ِ

ُ ُاإلنسان َ َ ِضع ِ
  1ًفایَ

 جـان  ياله اتيح و نفخه از و 2دهيرس يالله فهيخل مقام به كه لحاظ آن از انسان البته
 ار خود اند،  كاهل عبادت در و غافل طان،يش مكر از كهيي  ها انسان ست؛ين فيضع 3گرفته
 آزمـون  دانيـ م انـه يدرم انـسان . انـد  برداشته خود از را فيلكت زحمت و پنداشته فيضع
. شـود  نابي  طال و ندك دهيآبد مكررهاي    باشعله را وجودش گوهر تا است شده دهيآفر

 بـا شانیـها خواسته مورد در مدام است، ختهیآمی و در خداوند که رای شهوانی قوا رایز است، فیضع انسان«

 از انـسان  ضـعف  ).433: 1374 ،ييطباطبا (»زاندیانگ یم بر ها آن سمت به را او و است زهیست دری و
 و تهاجمـات  انـواع  بـا  اوي  ريـ درگ هيـ ناح از هكـ بل ست،ين گناه برابر در او يناتوان لحاظ

  .استي طانيشي ترفندها
 در متعـال  قتيحق به را خود ارادت تا است برآن فروتني  زائر همچونيي  وال معمار

 در خـود  مخاطبان با را خودي  شياين حال و بدارد عرضهي  تجسم وي  كالبد عناصر لبقا
ي بنـا  معمـار . اسـت  ذكراهللاي  واد نيا در هنراو نيبنابرا. بگذارد اشتراك به خيتار گستره
ـ ز. اسـت ي  ازمنـد ين فقر قتيحق  :داند يم محتاج رويفق را خود گوهرشاد مسجد  بنـده  راي
 محتاج خود مالك به مملوك و بودن مملوكي  عني ي بندگ هك آن چه است ازمندين همواره
ُالنـاس َهـایَأ ایـ حكـم  به است عبد صفت و خلق ريفق و است حق قتيحق دري  غن و است َّ 

ُأنتم ُ
َ

َالفقراء  َ ُ َإل ْ ِالله یِ
ُوالله َّ َّ َهو َ ِالغن ُ

َ ِالحم یْ
َ  ).15الفاطر،( .ُدیْ

 ازي  افاضـ  معرفـت  ازي  اربرخـورد  و جـان  بيتهذ به لين ،يخودپرست از شدني  ته
 بـر  ها آن. كنند يم ياد آن از فنا عنوان با عارفان كه است عارفانه سلوك در اتيغا نيبرتر

. نخواهـد  خـدا  جـز  و نـد ينب خدا جز كه برسدي  ا مرتبه به تواند يم سالك كه باورند نيا
                                                            

 )28 النسا،. (است شده دهيآفر ناتوان انسان] كه داند يم [و گرداند سبك را بارتان تا خواهد يم خدا .1

ِوإذ قال ربک للمالئ .2
َ َ ْ ِ ُّ َ َ َ ْ ِ ُکة إنی جاعل فی األرض خلیفة قالوا أتجعل فیَ ٌَ ْ َ َ ْ ُ َ ً َ ِ

َ
ِ ْ
َ

ِ ِِ َ
ِّ
ُها من یفسد فی ِ

ِ
ْ ُها ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمـدک ونقـدس  َ ِّ َِّ ُ ُ ََ َ َِ ْ َ َْ ْ

ِ
ُ ِّ ُ َ ِ

َلک قال إنی أعلم ما ال تعلمون ُ َ َْ َ َ َ ُ ْ َ ِّ
ِ
َ َ  )30 البقره، (َ
ِفإذا سویته ونفخت فیه من روحی  .3 ُِّ ِ ِ

ُ ْ َ َ َ ُ ُ َّ َ َ
ِ
َفقعوا له ساجدینَ ِ ِ

َ ُ َ ْ ُ َ  )29 الحجر،. (َ
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 مالـك  را خـود ي  آدمي  وقت تا و است بشري  ذات ِ فقر به وقوف درگروِ فنا مرتبه به وصول
 گـر يد عبـارت  به ماند؛ يم محرومي  اله كمال و شهود از نديبب گوناگون كماالت ازي  كمال
 مـن : فرمـود  الـسالم  هيـ علي  علـ  حضرت. نديب ينم را خدا ند،يب يم را خودي  آدمي  وقت تا
َرا مـا. دميد او از بعد و او با و او از شيپ را خدا كه نيا مگر دميند راي  زيچ ّاال ًئایَشـ ُتیـَ  َو ِ

َرا ُقبله َالله ُتیَ َ ْ ُبعده َو َ َ ْ ُمعـه َو َ َ  بعـد  و او با و او از شيپ را خدا هك نيا مگر دميند را يزيچ من( َ
  ).3: 1390،يكاشان ضيف (دميد او از

 ،يشـكوه ( »اسـت یانـسان فطـرت اتیـتجلیی بایز و تیخالق ،یجاودانگ به لیم پرستش، و عشق «
  .1است واحدي فطرتي دارا كهي انسان ).68: 1370

 معقـول  و محسوسيي  بايز هر يورا كهي  قتيحق است؛ مطلقيي  بايز دنبال به هنرمند
 نـد يآفر يمي  اسالمي  معمار هنرو ساحت در انسان ست؛ا ييشناسا قابل آن با انس در تنها
 جاودانـه  هـا  نـسل  و عـصرها  همهي  برا را خود اميپ عشق، مساعدت با و بورزد عشق تا

 نيع كهي  قتيحق كشاند؛ ميتجس عرصه به را قتيحق تا كوشد يمي  وي  واد نيا در. سازد
  .دارد يم دوست رايي بايز و ستايي بايز

ـ ا عنوان  به چه آن   كـرد  يـاد  آن از تـوان  يمـ  گوهرشـاد  مـسجد  تحقـقِ  نينخـست  دهي
ـ اي  قابل شئون ازي  شأن همچون تيوالي  كالبد تجسد و پذيري  تيوال ي يعنـ . بناسـت  ني

ـ روا و اتيآ در تدبر و تأمل با. شد استوار برآن عهيش مذهب كهي  نياديبن اصل همان  اتي
 و اصـل  )ص( اسـالم  مكـرم  رسول تيوال وي  اله تيوال از بردن بهره كه افتيدر توان يم

ـ پا نيا تا كه چرا ،است اسالمي  حت و مذهب اساس ـ  در هي  نباشـد  اسـتوار  مـسلمانان  نيب
 را مـا  انيعيشـ  خداونـد : فرمـود  )ع( صـادق  امـام  2.كـرد  تيتقو توان ينم را گريد يها هيپا

. انـد  گـشته  نيعجـ  ما تيوال آب با و اند شده دهيآفر ما سرشتي  اديز از هك ندك رحمت
                                                            

َفأقم وجهک للدین حنیفا فطرة الله التی فطر الناس علیها ال تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم ولکن أکثر الناس ال یعلمون .1 ُ َ َّ ْ َ َّْ َ َ
ِ
َّ َ ََّ َ ََ ََ َّ َُ ْ ََّ َُ َْ َ َِّ ِّ

ِ ِ ِ ِ
َ
ِ ِ ِِ

َ َ ْ َ ََ َ َ ْ ً
ِ ِ َ ْ

ِ ِ
َ

 الـروم،  (
30( 
ُّإنما ولیک .2 ِ َ َ

َّ
َم الله ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصالة ویؤتون الزکاة وهم راکعونِ َ َُ َ َْ ُُ َ َ َ ََ َ ََّ ُ ْ ُ َُّ َُ ِ َ َِ ِ

َّ َّ ُْ ُ ُ ُُ  )55 المائده، (ّ
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  1.گردند يم شاد ماي شاد با و شوند يم كغمنا ما اندوه خاطر به آنان
. اسـت  ستادهيا زمان يِورا ،ييبايز ماندگار شهيهم وسرشتي  قدس امريي  ماورا گوهرِ

 قـت، يحق و دارد قتيحق ،ييبايز چراكه ستندين جدا و رها هم از هرگزي  يبايز و قتيحق
 مظـاهر  توانـد  يمـ  كـه  اسـت ي  انس وي  حضور معرفت ازي  مند بهره ِ رد انسان. باستيز
ي معنـ  ارتباط. كندي  زندگ را دست نيا از ييها تجربه و شهود و كشف را نيراستيي ِ بايز

ي معمـار  هنرو بهي  متعال و ايپوي  سرشت ت،خلق تيغا عنوان  بهي  عبادتگر و هنر انيم دار
 گرفتـه  كار بهيي  بايز خلق ريمس در معمار همت گوهرشاد مسجد در اگرچه. دادي  اسالم
 در نـه  و صـفت  كـسوت  دريي  بـا يز. ستيـ نيي  بايز به متوقفيي  غا علت اما است شده

  .كند يم ظهور تيغا كسوت
 مـسجد يي  معنـا  وي  تارسـاخ  ن،ينمـاد  ،يكـاربرد  يهـا  جنبـه  انيم انس وي  وستگيپ

ـ ا. است دهيبخش خاصي  تيشخص بنا نيا به گوهرشاد  انيـ م تناسـب  تنهـا  نـه  مـسجد  ني
 امـاكن  مجموعه با زين خود تيدركل و برون در بلكه كرده حفظ درون در را خودي  اجزا
 .است هماهنگي رضو حرم

  گيري جهينت
ي مطهررضـو  حرم مجاورت در و گوهرشاد بانو اهتمام به كه مشهد گوهرشاد مسجد

ي رحمـان  يهـا  بارقه به شيخوي  وجدان ِ الحاق شهياند در كهي  زائر مثابه به گرفت شكل
 رهگـذر  از زائر كه گونه همان. كرد متصف و متصل فيشر مضجع آن به را خود است،
 معمـار  ،كنـد  يم تيتقو را خود وجودي  مانيا يها بارقه و رسد يمي  فراوان بركات به انس

ي انسي  معرفت از دندكر عاشقانه راه نيا بدرقه را خود اهتمام كهي  دانهنرمن همه و بنا نيا
 فيضـع  عبـد  را خود مسجد نيا ساخت نديافر در ،يرازيش نيالد قوام. بودند برخوردار

 وي  انـس ي  معرفتـ  ريمـس  از سرشـار ي  فروتن نيا. كند يمي  معرف خداوند تيعنا به محتاجِِ
                                                            

 )417:1378،يحائر (رحم الله شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا وعجنوا بماء وال یتنا یحزنون لحزننا ویفرحون لفرحنا .1
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 ازجـنس  هرگز ديآ ديپد انس فروغ در كه ختيشنا  .است آمده ديپد معماري  برا واسطه بي
 كند وصول خودي  برا راي  زيچ خواهد ينمي  واد نيا در معمار. ستيني  حصول شناخت

 هندسـه  بـه  معطـوف ي  انـس  حكمـت . برسـد  وصـال  مراتب نيتر يعال به كوشد يم بلكه
 جـاودان ي  نـ ييتب يهـا  تيـ ظرف از برخـوردار  ها نسل و عصرها همهي  برا و استي  الهوت
  .است
 گـر يد هنرمنـدان  و معمـاران  و داشته توجه آن به معمار كه يا نكتهترين    مهم و نياول

 يارتقـا  انـد  دهيورز اهتمام آن به و اند دهيكوش بنا نيا ريتعم و ميدرترمي  و پس از كه زين
ي كمـ  عناصر كه است نيچن. است بودهي  رضو فرهنگ تيتقو ريمس در بناي  قدس حسِ

 اوي  بـرا  را انس لذت و پردازند يم زائر جان با نهانيي  گوو گفت به يگجمل ،بناي  فيك و
  .زنند يم رقم



  
  
  
  
  
  
  
  
  

   و مĤخذمنابع
 ،خاك نشر: اصفهان ،وحدت حس ،)1380 (نادر، اردالن. 
 آهنگگوهرشاد، مسجدي معمار در ناتييتز و هندسهي نظرهاي  انيبن ،)1390(عامر ،ياسريكي نيام 

 .مشهد :قلم
 موسسه اهتمام به ،»يرضو قدس آستان در تيمعنو و معنا ميعظي ها نهيگنج«،)1386 (حسن، ،يبلخار 

 قدس آستان در هنرهاي  نهيگنج شيهما مقاالت مجموعه ،يرضو قدس آستاني هنري ها نشيآفر
 .يرضو قدس آستان انتشارات و چاپ موسسه: مشهد ،يرضو

 ؛]  ران گ يد و... [ ن رب ك  ير ان ه از  ي االت ق م/  يو ن ع م ر ن ه  ي ان ب م ،)گردآورنده ( )1372 (ي ل ع ،ي ن يد اج ت 
     .  ي الم اس  ات غ ي ل ب ت  ان ازم سي هنر حوزه:     ران ه ت   ر، ن ه  ي ن يد  ات ع طال م ر ت دف  ش وش ك ه ب
 54-47 ،صص2 شماره 34 سال ،اسالم مكتب ازيي ها درس ،)1373( احمد، ،يبهشت. 
 انتشارات: تهران ششم، چاپ رهبر، بيخط ليخل كوشش به ،يهقيب خيتار ،)1376( ابوالفضل، ،يهقيب 

 .مهتاب
 ،انيفرهنگ انتشارات: تهران افشار، نيغالمحس ترجمه ،يرانياي معمار ،)1373 (هام،يا آرتور پوپ. 
 دانشگاه: تهران ،ارشدي كارشناس نامه انيپا ،»يينمايس ريتصو در رنگ« ،)1378 (د،يحم ،يتوكل 

 .مدرس تيترب
 هيدريالح مكتب :قم ،يطوب شجره ،)1378(ي محمدمهد ،يحائر  . 
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 اول سال ،يتجسمي هنرها هينشر ،»هرات مكتب شدن ميپارادي چگونگ «،)1377(محسن،پور حسن، 
 .183-172 صص2 شماره

 در گرايي نماد دگاهيد از كريپ هفت بهي نگاه ،)1386 (،يمصطف ،يقيصد كاووس؛ ،يل حسن 
 .رازيش دانشگاه: رازيش ،هيصوف پوشش

 تهران ،4 ج ،يينوا نيعبدالحس آورنده گرد ،ريالس بيحب خيتار ،)1379 (ن،يالد اثيغ ر،يم خواند :
 .يفرهنگ مفاخر و آثار انجمن

 شماره ،هنر ماه كتاب ،»گوهرشاد مسجد نينمادي ها رنگي قيتطبي بررس «،)1392 (كا،يمل ان،يرحمت 
186. 

 نوپردازان انتشارات: تهران ،رانيا مساجدي معمار ليتحل ،)1390 (رضا، ان،يشاطر. 
 يدرس كتب فيتأل وريزي  برنامه دفتر: تهران ،ياسالم تيترب و ميتعل ،)1370 (محسن، كتا،ي يشكوه. 
 79 شماره ،يغما مجله ،»جهاني بايزي بنا نيهشتم يا شاد گوهر جامع «،)1333 (اهللا، بيحب ،يصمد، 

 .515-509 صص
 حكمت انتشارات: تهران ،يديب درهي صانع منوچهر ترجمه ،يفلسف فرهنگ ،)1366 (ل،يجم با،يصل. 
 حوزه نيمدرس جامعه: قم ،يموسو باقر محمد :مترجم ،4 ج زان،يالم ،)1374 (ن؛يحس محمد ،ييطباطبا 

 .قم هيعلم
 به انتشارات: مشهد ،يديس نيحس ديس ترجمه ،قرآن واژگاني معناشناس ،)1387 (صالح، مه،يعض 

 .نشر
 گشت گل انتشارات: تهران ،غاتيتبل و رنگي روانشناس ،)1382 (،يفالح وي يوسفعل ،يعطار. 
 اصالح درها  مدرسه مسجدي نيآفر نقشي خيتاري بررس «،)1395( حامد ،يوقرائت اهللا نعمت ،يفروشان 

 .54-35 صص ،30 شماره ،يخيتارهاي  پژوهش هينشر ،»ينيد گفتمان ارتقاء و
 اشراق تيآ: قم ،مكنونه كلمات ،)1390( محسن، ،يكاشان ضيف. 
 ماه، كتاب ،»ياسالمي معمار در وانهيچهاراي ها پالن خاستگاه خراسان «،)1388 (وان،يك ،ييلوال 

 .93-88 صص ،92 و 91 شماره ،1385 بهشتيارد و نيفرورد
 انهينشراب :تهران ،اد رش وه گ د ج س م در نقش و رنگ ،)1384 (ده،يوح طرقبه، انيمصدق.  
 رانيا نشر و چاپ شركت: تهران معلم،ي برا هنر ميتعل ،)1369 (،يمهد ،يراته.  


