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چکیده
کــه  اســت  متعالــی  مضامیــن  و  واال  معانــی  برگیرنــده  در  اســامی  معمــاری  مســئله:  بیــان 
یکــی از نمودهــای آن را در حــرم آســتان قــدس رضــوی می تــوان یافــت. صحــن آزادی آســتان 
ثــار معمــاری اســامی اســت کــه به وفــور  قــدس رضــوی به مثابــه یــک متــن از باشــکوه ترین آ
آن هــا بــه روش تأویــل نیازمنــد اســت و  واجــد رمزگان هــای پنهانــی اســت کــه آشکارســازی 

اســت. آن هــا  از  یکــی  نشانه شناســی 
هــدف مقالــه: در ایــن پژوهــش ســعی خواهــد شــد ضمــن معرفــی و شناســایی عناصــر بصــری 
مــکان مذکــور بــه تبییــن روابــط دال و مدلــول در نشــانه های به کاررفتــه در ایــن فضــای ســنتی 
دینــی کــه مبتنــی بــر انــواع قراردادهــا از شــباهت )شــمایلی( و تداعــی و ســنن )نمــاد( و علــت 
و معلــول )نمایــه( اســت، پرداختــه شــود و از ابــزار تحلیلــی علــم نشانه شناســی در تحلیــل و 

خوانــش نقــوش و کشــف معانــی ضمنــی آنهــا اســتفاده نمــود. 
ــه: پژوهــش حاضــر در پــی پاســخ بــه ایــن ســؤاالت اســت: چــه نــوع نشــانه های  ــؤاالت مقال س
تصویــری بــر اســاس روابــط بیــن دال هــا و مدلول هــا در صحــن آزادی موجــود می باشــند؟ و 
اینکــه ایــن نشــانه ها بــا کاربســت ابزارهــای تحلیلــی رویکــرد نشانه شناســانه چگونــه قابــل 

خوانــش و تحلیــل می باشــند؟ 
روش پژوهــش: ایــن مقالــه بــه روش توصیفی-تحلیلــی انجــام شــده اســت. گــردآوری اطاعــات 

به صــورت منابــع کتابخانــه ای می باشــد.
آزادی در هفــت  برآینــد تحقیــق نشــان داد: نشــانه های تصویــری صحــن  نتیجــه پژوهــش: 
بــا  مرتبــط  تصویــری  نشــانه های  مفاهیــم  و  پیــام  به طورکلــی  می شــوند.  طبقه بنــدی  دســته 
مضامیــن و معانــی همچــون: قدســیت، ربانیــت، روح و انســان کامــل مشــاهده شــده اســت. 
روابــط بیــن وجــوه مختلــف نشــانه ها نیــز بــر اســاس رویکــرد نشانه شناســی بیشــتر به صــورت 

اســت. نمادین-شــمایلی  نمایه ای-شــمایلی،  نمایه ای-نمادیــن، 
قــدس  آســتان  آزادی،  صحــن  تصویــری،  نشــانه های  پیــرس،  نشانه شناســی،  کلیــدواژگان: 

رضــوی.
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Abstract
Islamic architecture includes sublime meanings and sublime themes, one of the 
manifestations of which can be found in the shrine of Astan Quds Razavi.Signs are 
always accompanied by interpretation; Thus, the semiotics of the science of interpretation 
is the sign of the “sign” which means interpretation. Therefore, the sign is not fixed and 
may not be a sign for another person, so the sign is a symbol that must be discovered. 
Meanwhile, the famous semiotician Pierce, the contemporary philosopher, pays more 
attention to visual semiotics. One of the most magnificent visual signs can be seen in the 
shrine of Astan Quds Razavi. Azin is closed.
Humans have always sought to find the truth in existence, and these beliefs, ideas and 
thoughts over time have been adorned in the form of images and have become symbols, 
signs and symbols. The codes of the visual elements in any form and color can be explained 
and interpreted, because the meanings and concepts of these signs are the result of sensory-
visual perceptions as well as the birth of ideas, mental ideas, thoughts and imaginations 
of the artist. One way to study and understand the themes and mysteries of these images is 
to approach the system that governs the laws that govern the structure of visual language, 
that is, the science and tools of semiotics that are related to signs. In fact, the discovery 
of related mental concepts is associated with individual or group communication in 
society and its recognition is possible through cultural symbols in any civilization.There 
are many signs in the universe that have unique concepts and meanings due to their 
establishment in every society, community, culture and civilization. Over time, humans 
have created designs inspired by these concepts and adorned the space with appropriate 
designs in appropriate places and situations. Therefore, one of the holy places, which due 
to its status and sanctity has a corner of many visual signs in the universe, is the royal 
and holy court of Samen Al-Hajj Ali Ibn Musa Al-Reza (AS) in Khorasan. Is. This holy 
shrine of Razavi has been a safe haven for the hearts of believers from different walks of 
life throughout history and different periods. Shiites have used it (Nemati, 2016). Azadi 
Courtyard is one of the main areas of Astan Razavi, which in its place has decorations 
and visual signs with a unique Iranian-Islamic culture that are thought-provoking. The 
courtyard is located to the east of the shrine, which has four porches and a wooden door of 
the southwest pavilion has been selected. Considering that the basis of Islamic art is based 
on repetition and symmetry, all the visual-visual elements painted and decorated in the 
courtyard are decorated with the same principle. Therefore, in this article, due to the 
lack of elaboration, repetitive and continuous patterns, elements and visual-visual signs 
are avoided, and researchers are content to introduce the works. However, the designs 
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that are different and unique from each work are 
selected and studied and analyzed with a semiotic 
approach. The Freedom Court of Astan Quds 
Razavi is a text of one of the most magnificent 
works of Islamic architecture that has a lot of 
hidden codes that need to be revealed through 
interpretation and semiotics is one of them. In 
this research, we will try to explain the relations 
between signifier and signified in the signs used 
in this traditional religious space, which is based 
on various contracts of similarity (symbolism), 
association and traditions (symbol) and cause and 
effect (index). Analytical science used semiotics in 
analyzing and reading patterns and discovering 
their implicit meanings. The present study seeks 
to answer these questions: What kind of visual 
signs based on the relationships between signs 
and meanings are available in the courtyard 
of freedom? And how can these signs be read 
and analyzed using the analytical tools of the 
semiotic approach? This article has been done by 
descriptive-analytical method. Data collection is 
in the form of library resources. The result of the 
research showed that the visual signs of Freedom 
Square are classified into seven categories. In 
general, the message and concepts of visual signs 
related to themes and meanings such as: holiness, 
rabbinism, soul and perfect human being have 
been observed. The relationships between different 
aspects of signs are also based on the semiotic 
approach in the form of index-symbolic, index-
symbolic, symbolic-symbolic.
Keywords:Keywords: Islamic architecture, Islamic art, 
Religious themes, Semiotics, Decorative themes
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مقدمه و بیان مسئله
نشـانه ها همـواره بـا تأویل همراه هسـتند؛ پس نشانه شناسـی 
آن  مدلـول  کـه  اسـت  »دال«ی  نشـانه  تفسـیر  و  تأویـل  علـم 
تأویـل باشـد؛ لـذا نشـانه امـر ثابت نیسـت و ممکن اسـت برای 
شـخص دیگـری نشـانه نباشـد، پـس نشـانه در حکـم سـمبلی 
نشانه شـناس  میـان  ایـن  در  شـود.  کشـف  بایـد  کـه  اسـت 
نشانه شناسـی  بـر  معاصـر  عصـر  فیلسـوف  پیـرس  معـروف 
باشـکوه ترین  از  یکـی  اسـت.  قائـل  اهمیـت  بیش تـر  تصویـری 
نشـانه های تصویـری را می تـوان در حـرم آسـتان قـدس رضـوی 
مشـاهده نمـود کـه جای جـای ایـن مـکان مقـدس از زیباتریـن 
کـه  تزئینـی  عناصـر  و  بصـری  زبـان  سـاختار  باشـکوه ترین  و 
حقیقـی  نشـانه های  و  نمادیـن  مفاهیـم  واالتریـن  از  سرشـار 
هسـتند، آذیـن بسته شـده اسـت. انسـان ها همـواره بـه دنبـال 
و  اعتقـادات  باورهـا،  ایـن  و  بوده انـد  هسـتی  در  حقایـق  یافتـن 
اندیشـه ها به مرورزمـان در قالـب تصاویر مزین گشـته و تبدیل 
بـه نماد هـا، نشـانه ها و سـمبل ها شـده اسـت. رمـزگان عناصـر 
تصویـری در هـر فـرم و رنگـی کـه باشـند قابـل تشـریح و تفسـیر 
هسـتند، چراکـه معنـا و مفاهیـم ایـن نشـانه ها برآینـد ادراکات 
حسـی- بصـری و همچنیـن مولـود پندارهـا، انگاره هـای ذهنـی، 
راه هـای  از  یکـی  اسـت.  هنرمنـد  انسـان  تصـورات  و  تفکـرات 
رویکـرد   ، تصاویـر ایـن  رمـوز  و  مضامیـن  شـناخت  و  مطالعـه 
بصـری  زبـان  سـاختار  بـر  کـه  اسـت  قوانینـی  در  حاکـم  نظـام  بـه 
کـه مرتبـط  ابـزار نشانه شناسـی1  حکم فرمـا اسـت، یعنـی علـم و 
بـا  کشـف مفاهیـم ذهنـی مرتبـط،  بـه نشـانه ها اسـت. در واقـع 
ارتباطـات فـردی یـا گروهـی در جامعـه همـراه اسـت و شـناخت 
آن از طریـق نشـانه های فرهنگـی در هـر تمـدن میسـر می شـود. 
باتوجه بـه  کـه  دارد  وجـود  هسـتی  در  بسـیاری  نشـانه های 

1. Semiology

از  تمـدن  و  فرهنـگ  اجتمـاع،  جامعـه،  هـر  در  آن هـا  اسـتقرار 
گـذر  مفاهیـم و معانـی منحصربه فـردی برخـوردار می شـوند. در 
و  آفریـده  را  نقوشـی  مفاهیـم  ایـن  از  الهـام  بـا  انسـان ها  زمـان 
نقـوش  ایـن  بـا  را  فضـا  متناسـب  موقعیت هـای  و  مکان هـا  در 
کـه باتوجه بـه  از مکان هـای مقـدس  ازایـن رو یکـی  می آراسـتند. 
از نشـانه های تصویـری فـراوان  گوشـه ای  جایـگاه و قداسـتش 
در هسـتی را در خـود جـای داده اسـت، بـارگاه ملکوتـی و مطهـر 
اسـت.  خراسـان  در  )ع(  موسـی الرضا  بـن  علـی  ثامن الحجـج 
مأمنـی  مختلـف،  ادوار  و  تاریـخ  طـول  در  رضـوی  مطهـر  بـارگاه 
امـن بـرای دل هـای مؤمنـان از قشـرهای گوناگـون بـوده اسـت 
و در ایـن میـان، هنرمنـدان مسـلمان از سـر شـیفتگی نسـبت 
عـرض  بـرای  را  خویـش  هنـری  ذوق  همـام،  امـام  آن  سـاحت  بـه 
ارادت بـه پیشـگاه هشـتمین آفتـاب شـیعیان بـه کار گرفته انـد 
اصلـی  محوطه هـای  از  یکـی  آزادی  صحـن   .)1395 )نعمتـی، 
آسـتان رضـوی به شـمار مـی رود که در جایـگاه خـود از تزئینات و 
نشـانه های تصویری-بصـری بـا فرهنـگ خـاص ایرانی-اسـالمی 
منحصربه فـردی برخـوردار اسـت کـه قابل تأمل هسـتند. صحن 
مذکـور در شـرق حـرم واقـع اسـت کـه دارای چهـار ایـوان و یـک 
درِ چوبـی غرفـه جنـوب غربـی منتخـب شـده اسـت. باتوجه بـه 
تقـارن  و  تکـرار  مبنـای  بـر  اسـالمی  هنـر  اسـاس  و  پایـه  اینکـه 
و  منقـوش  بصری-تصویـری  عناصـر  تمامـی  اسـت،  اسـتوار 
آذیـن شـده در صحـن نیـز بـر همیـن اصـل آراسـته شـده اسـت؛ 
از  سـخن  اطالـه  عـدم  دلیـل  بـه  شـده  سـعی  مقالـه  ایـن  در  لـذا 
نقـوش و عناصـر و نشـانه های بصری-تصویـری تکرارشـونده و 
متـداوم خـودداری شـود و محققیـن بـه معرفـی آثـار اکتفـا کننـد. 
لیکـن نقوشـی را کـه متفـاوت و تـک هسـتند از هـر اثـر منتخـب 
گردیـده و بـا رویکـرد نشانه شناسـانه مورد مطالعـه و تحلیل قرار 
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می گیرنـد.
روابـط  تبییـن  ضمـن  شـد  خواهـد  سـعی  پژوهـش  ایـن  در 
دال و مدلـول در نشـانه های به کاررفتـه در ایـن فضـای سـنتی 
و  )شـمایلی(  شـباهت  از  قراردادهـا  انـواع  بـر  مبتنـی  کـه  دینـی 
تداعـی و سـنن )نمـاد( و علـت و معلـول )نمایـه( اسـت، از ابـزار 
و  نقـوش  خوانـش  و  تحلیـل  در  نشانه شناسـی  علـم  تحلیلـی 
کشـف معانـی ضمنـی آنهـا اسـتفاده نمـود. پژوهـش حاضـر در 
پـی پاسـخ بـه این سـؤاالت اسـت: چـه نـوع نشـانه های تصویری 
آزادی  صحـن  در  مدلول هـا  و  دال هـا  بیـن  روابـط  اسـاس  بـر 
موجـود می باشـند؟ و اینکـه ایـن نشـانه ها بـا کاربسـت ابزارهای 
و  خوانـش  قابـل  چگونـه  نشانه شناسـانه  رویکـرد  تحلیلـی 

می باشـند؟  تحلیـل 
رویکـرد  بـا  و  توصیفی-تحلیلـی  روش  بـه  مقالـه  ایـن 
نشانه شناسـانه انجام شـده اسـت. اطالعات از طریق مطالعات 

اسـت.  گردیـده  گـردآوری  کتابخانـه ای 

پیشینه پژوهش:
مطالعـات  پژوهـش،  رویکـرد  مـورد  در  اینکـه  باتوجه بـه 
و  نقـوش  زمینـٔه  در  امـا  اسـت،  شـده  انجـام  قابل توجهـی 
نشـانه های تصویری-بصـری صحـن رضـوی بـا رویکـرد بـه علـم 
و ابـزار نشانه شناسـی مطالعاتـی یافـت نشـده اسـت. اگرچـه در 
زمینـٔه نقـوش و عناصـر تزئینـی حـرم مقـاالت و پژوهش هایـی 
مـورد تحقیـق قـرار گرفته انـد که برخی از آن ها به شـرح زیر اسـت:
گل  »نقـش  نـام  بـا  مقالـه ای  نویسـندٔه   )1392( جهان پـور 
بـه  )ع(«  رضـا  امـا  مطهـر  حـرم  هنـری  آرایه هـای  در  شاه عباسـی 
مطالعـه و بررسـی سـاختار برخـی نقـوش تزئینـی شاه عباسـی و 
الله عباسـی پرداخته اسـت. نتایج تحقیقاتی ایشـان نشـان داد: 
تصویـر نقـوش گیاهـی اعـم از درخـت، انـواع گل هـا اسـلیمی ها 
کـه  می شـود  دیـده  حـرم  جای جـای  در  سـنتی  نقـوش  انـواع  و 
همگـی آن هـا نشـانی از قدسـیت و اهمیـت نقـوش گیاهـان در 
سـفر پیدایش هسـتی اسـت چراکه بارهـا از گیاهـان مختلف در 
ال بـه الی آیـات قـرآن بیـان شـده اسـت. از طرفـی نقـوش متنوعی 
از فرم هـای شاه عباسـی در صحن هـای مختلـف وجـود دارد کـه 
یکـی از آن صحـن آزادی اسـت کـه در عصـر قاجـار آراسـته شـده 
و به صـورت کاشـی کاری هفت رنـگ در کنـار گل هـای گـرد ریـزی 
تحـت  مقالـه ای  در   )1395 )رحیم پنـاه  می کنـد  خودنمایـی 
امـام  حـرم  قالی هـای  در  شاه عباسـی  گل  انـواع  »نقـش  عنـوان 

از منظـر سـاختار  گل شاه عباسـی  بـه مطالعـه نقـش  رضـا )ع(«، 
شناسـی پرداختـه اسـت. نتایـج تحقیـق ایشـان نشـان داد: در 
گل هـای  بـا  ختایـی  بندهـای  نوددرصـد  مطهـر  حـرم  قالی هـای 
از ویژگی هـای نقش هـای  کـه ایـن  شاه عباسـی پـر شـده اسـت 
شاه عباسـی اســـت. در ایـن قالی هـا گل هایـی بـا تنـوع و ظاهـری 
دیـده  مناطـق  ســـایر  قالـی  در  کـه  اســـت  به کاررفتـه  متفـاوت 
شاه عباسـی  را  گل هـا  ایـن  می تـوان  حقیقـت  در  نمی شـود. 
و  تصویـری  نشـانه های  بررسـی  و  »تحلیـل  نامیـد.  مشـهد 
سـاختار کاشـی های ازاره حـرم امـام رضـا )ع( بـا اسـتفاده از روش 
نشانه شناسـی پیـرس« پژوهـش دیگـری اسـت به نویسـندگی 
رمـوز  ساختارشناسـی  و  تحلیـل  بـه  ایشـان   )1395( مهـدوی 
نقـوش کاشـی های ازاره حـرم با رویکرد به نشانه شناسـی پیرس 
پرداختـه اسـت. نتایـج تحقیق ایشـان وجـوه مشـترک در معانی 
رمزگان نقوش بسـیار اسـت. نشـانه های تصویری به دو دسـته 
تذهیب هـای  »مفاهیـم  می شـود.  تقسـیم  نمادین-شـمایلی 
قرآنـی در عصـر صفـوی« مقالـه ای اسـت بـه نویسـندگی نجارپـور 
جبـاری، )1395( ایشـان در ایـن پژوهـش بـه مفاهیـم و تعاریـف 
نقـوش تذهیب هـای قرآنـی در دوره صفـوی پرداخته انـد. نتیجه 
از  بهـره  بـا  تذهیـب  نقش مایه هـای  داد  نشـان  وی  تحقیـق 
، رنـگ و وحـدت کـه در قـرآن  مفاهیـم اسـالمی، نظیـر مفهـوم نـور
نیـز ذکر شـده اسـت، توسـط هنرمنـدان عصر صفـوی به صورت 
گاهانـه بـرای تزئیـن قـرآن بـه کار گرفتـه شـده اسـت. بصائـری و  آ
اسـتعاره  »جلوه هـای  عنـوان  تحـت  مقالـه ای  در   )1392( خزائـی 
تحریـر  بـه  عاشـورایی«  پوسـترهای  دیـداری  نشـانه ای  نظـام  در 
درآورده انـد کـه بـه بررسـی کاربردهـا و جلوه هـای حضـور اسـتعاره 
قابلیت هـای  درک  و  دیـداری  نشـانه ای  نظام هـای  سـطوح  در 
رسـانه ای  کـه  عاشـورایی-  پوسـترهای  در  معناآفرینـی  بـرای  آن 
پژوهـش  نتایـج  می پردازنـد.  مـی رود-  شـمار  بـه  تبلیغاتـی 
سـطح  سـه  هـر  در  اسـتعاره  کـه  اسـت  ایـن  نمایانگـر  ایشـان 
کارکـرد متفـاوت  نظـام نشـانه ای دیـداری قابلیـت ظهـور دارد و 
اسـتعاره در هریـک از ایـن سـطوح کـه بـه دلیـل نحـؤه چیدمـان 
نمایـان  موجـب  اسـت،  شـکل گرفته  آنـان  ماهیـت  و  عناصـر 
شـدن وجـوه مختلفی از اسـتعاره، ایجاد خوانش هـای گوناگوِن 
مخاطـب دراین ارتبـاط و بـروز معانی مختلفـی از گفتمان موجود 

می شـود. عاشـورایی  پوسـترهای  در 

مبانی نظری
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نشانه1، نماد و سمبل
»مجموع هـای   : از اسـت  عبـارت  نشـانه  تعریـف  سـاده ترین 
آوایـی  صـورت  یـک  و  مفهـوم  یـک  از  متشـکل  دوگانـه 
در  نمادهـا  تصویـری  نشـانه های   .)26  :1380 »)دینه سـن، 
گاه هـا ریشـه های عمیقـی دارنـد کـه بـا منشـأهای زندگـی  ناخودآ
رشـته های  مبّیـن  کـه  معنـی  بدیـن  خورده انـد،  جـوش  تخیـل 
رابطـه  اسـاس  بـر  می تواننـد  نشـانه ها  روحانی انـد.  و  جادویـی 
بیـن نشـانه و مرجـع آن صورت بپذیرنـد به بیانی دیگر نشـانه  ها 
آن  از  رابطـه مسـتقیم دارد و متأثـر  ابـژه  بـا  کـه  عالمتـی هسـتند 
بـر  مشـروط  باشـد  نیـز  دیگـری  چیـز  آیکـون  می تواننـد  و  اسـت 
آیکون هـا می تواننـد عینـی  آیکـون دیگـر و همچنیـن  شـباهت 
حالـت  عینی تریـن  از  می توانـد  نشـانه  به طوری کـه  باشـند  نیـز 
تـا انتزاعی تریـن حالـت شـکل گیـرد )بوکـور، 1387 و شـعیری، 
1391(. نشـانه بیانگـر چیـزی غیـر از خود اسـت، می تواند طبیعی 
باشـد یـا قـرار دادی. از منظـر پیـرس »هـر نشـانه رابطـه ای اسـت 
دارد  اذعـان  همچنیـن  وی  موضـوع«.  و  تأویلـی  مـورد  میـان 
نشـانه ها چیزهایـی هسـتند کـه برای کسـی در مناسـبتی خاص 
به عنوانـی خـاص نشـان چیـز دیگری باشـد2. هر نشـانه در حکم 
درواقـع  اسـت.  تأویـل  موضـوع،  مبنـا،  سـه پایٔه  میـان  نسـبت 
می شـود.  دانسـته  و  کشـف  دیگـری  نشـانه ای  راه  از  نشـانه  هـر 
بایـد  خـود  کـه  دیگـر  نشـانٔه  بـر  اسـت  اشـاره  خـود  تأویلـی  هـر 
دوبـاره تأویـل گـردد )Aristotle, 1971(.« نمـاد« واژه ای فارسـی 
فرانسـه  زبـان  در  و  »تمثیـل«  آن  بـه  عربـی  زبـان  در  کـه  اسـت 
عالمـت،  نشـانه،  معنـای  بـه  را  سـمبل  می گوینـد.  »سـیمبل« 
، هـر نشـانٔه قـراردادی اختصاصـی، شـیء یـا موجـودی کـه  مظهـر
معـرف موجـودی مجـرد و اسـم معنـی اسـت تعریـف کرده انـد« 
)احمـدی، 1378: 142(. نمـاد و سـمبل، شـیء یـا کار و فعالیـت 
یـا وضعیـت ملموسـی اسـت کـه می توانـد از طریق نوعـی تداعی 
بـرای  تجسـمی  و  رمـز  به عنـوان  تشـابه،  اسـاس  بـر  به خصـوص 
قـرار  مورداسـتفاده  گفتـار  نهایـی  هـدف  و  غـرض  نشـان دادن 

ــت،  ــود، آی ــانه، نم ــت، نش ــان عالم ــان هم ــوان، 1381: 15(نش ــده اند )پهل ــه ش ــان« گرفت ــای »نش ــه معن ــی »semeion« ب 1 . دو واژٔه »semiotique« و »samiologie« از واژٔه یونان
ــی، 1392: 747(. ــزی را بازشناســند )قلیچ خان ــا چی ــی ی ــدان کس ــه ب ــی ک ــت، عالمت ــر اس ــل اث دلی

2 . خطابــش بــه کســی اســت. یعنــی در ذهــن آن کــس، نشــانه ای معــادل و چه بســا کامل تــر می ســازد. ایــن نشــانٔه دوم را مــن »مــوردی تأویلــی« نشــانٔه نخســت می نامــم. 
ایــن نشــانه از چیــزی و عالمــی دیگــری خبــر می دهــد کــه از موضــوع خــود در تمامــی مناســباتش چنیــن نیســت. بلکــه در ارجــاع بــه ایــده ای خــاص خوانــده شــود. )احمــدی، 

)35 :1394
3. C.S, Pierce
4. Semiology

.)142:  1386 )عباسـی،  بگیـرد 

3-2. نشانه شناسی، ساختار نشانه ها و طبقه بندی 
آن ها

نحـؤه  نشـانه ها،  پیدایـش  فراینـد  بررسـی  بـه  نشانه شناسـی 
 1950 دهـٔه  از  می شـود.  تعریــف  کاربردشــان،  و  آن هــا  داللــت 
پژوهـش  روش  همچـون  نشانه شناسـی  این سـو،  بـه  میـالدی 
بـه  ارتباطـات  و  ادراکات  و  داللـت  شـناخت  قلمـرو  در  به ویـژه 
ابعـاد  دارای  پیـرس  نشانه شناسـی  اسـت.  شـده  گرفتـه  کار 
بسـیار وسـیعی اسـت و نظـر وی در مـورد نشـانه هــا را می تـوان 
یکـی از مبانـی اصلـی کل فلسـفٔه وی دانسـت. نشانه شناسـی 
فلسـفه  معرفت شناسـی  جملـه  از  مختلـف  حوزه هـای  بـا 
غفـاری،  و  )رضوی فـر  اسـت  ارتبـاط  در  ارتباطـات  علـم  ذهـن، 
1390(. اصطـالح نشانه شناسـی در پیونـد بـا سـی. اس. پیـرس3 
فیلسـوف امریکایی اسـت و اصطالح علم نشـانه ها4 را فردینان 
، زبان شـناس سوئیسـی بـه کار بـرده اسـت. هـر دو  دو سوسـور
اصطـالح بـه چگونگـی تولیـد و انتقـال معانـی مربـوط می شـوند. 
پیـرس  توسـط  اولین بـار  »سمیوسـیس«  اصطـالح  همچنیـن 
نشـانه،  میـان  نسـبت  پژوهـش  را  آن  و  شـد  گرفتـه  کار  بـه 
و 84   83: )آسـابرگر، 1379  دانسـت  موضـوع  و  تأویلـی  مـورد 
همـه  تاروپـود  به مثابـه  را  نشـانه  پیـرس   .)1394 احمـدی،  و 
هرگونـه  حیـات  براین اسـاس،  و  می گیـرد  نظـر  در  اندیشـه ها 
وابسـته  نشـانه ها  بـه  انسـان ها  میـان  ارتبـاط  حتـی  و  علـم 
)رضوی فـر و غفـاری، 1390: 5(. نشانه شناسـی پیـرس  اسـت 
الگویـی گسـترده و کاربـردی در حـوزٔه هنرهای تجسـمی-بصری 
اسـت. در ایـن روش طیـف وسـیعی از انـواع نشـانه ها و نمادهـا 
لـذا  می شـوند؛  طبقه بنـدی  آن هـا،  کاربـرد  و  مضمـون  باتوجه بـه 
نشـانه های  و  عناصـر  تشـریح  و  واکاوی  درصـدد  پژوهـش  ایـن 
رضـوی  قـدس  آسـتان  آزادی  صحـن  در  شـده  مزیـن  تصویـری 
پیـرس  منظـر  از  اسـت.  پیـرس  نشانه شناسـی  بـه  رویکـرد  بـا 
خـود  شـامل:  کـه  هسـتند  سـه گانه  نسـبتی  دارای  نشـانه ها 
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می شـوند  نامیـده  مصـداق3  نشـانه2،  مدلـول  یـا،   1)
ّ

)دال نشـانه 
.)1 شـماره  )نمـودار 

بیـان  نشانه شناسـی  طبقه بنـدی  در  پیـرس  کـه  آنچـه  امـا 
تقسـیم بندی  سـه  پیـرس  اسـت.  پیچیـده  بسـیار  نمـوده 
مقولـه ای  سـه  پایـه ای  نظـام  کـه  می دهـد  ارائـه  نشـانه  از 
آن شـامل: اولویـت4،  کـه  هستی شـناختی او را نشـان می دهـد 
 .)1396 )حاکمـی،  می شـوند  نام گـذاری  ثالثیـت6  ثانویـت5، 
بااین حـال ایـن پژوهـش طبقه بنـدی ای را کـه بـر اسـاس ارتبـاط 
داد  خواهـد  قـرار  بررسـی  مـورد  را  می باشـد  مدلولـش  بـا  نشـانه 
نمایـه8،  نشـانه های  شـمایلی7،  نشـانه های  شـامل:  آن  کـه 

.)3 شـماره  )نمـودار  اسـت  نمادیـن9  نشـانه های 
ادراک  مـورد  موضـوع  کـه  اسـت  نشـانه ای  شـمایلی:  نشـانٔه 
یـا مفهـوم خـود را بـر اسـاس شـباهت، تصویـر می کنـد و از ایـن 
رهگـذر بـر امـری داللـت دارد. نشـانٔه شـمایلی ویژگی هایـی دارد 
وجـود  آن  موضـوع  حتـی  به طوری کـه  می بخشـد  معنـا  بـدان 
 و مدلول مبتنی بر تشـابهات 

ّ
نداشـته باشـد. در واقع رابطٔه دال

صـدا،   ، )ظاهـر جهـات  برخـی  از   
ّ

دال دیگـر  بیانـی  بـه  اسـت. 
احسـاس( مشـابه بـا مدلول اسـت و برخـی از کیفیـات مدلول را 

سـجودی،1381(. و  پیـرس  )وولـن،1998.  می باشـد  دارا 
نشـانٔه نمایـه ای: بازنمونـی اسـت کـه از طریـق قیـاس صـورت 

1. Singnifant
2. Interpretant
3. Meaning, referent
4. Priority
5. Secondary
6. Thirdness
7. Iconique
8. Indexique
9. Symbolique

ویژگی هـای  بـا  آن  پیونـد  دلیـل  بـه  نـه  و  شـباهت  نـه  می گیـرد 
بـه  بلکـه  باشـد.  داشـته  اسـت  ممکـن  آن  موضـوع  کـه  عامـی 
دلیـل ارتبـاط پویایـی اسـت کـه از یـک سـو بـا موضـوع دارد و از 
نشـانه  حکـم  کـه  شـخصی  خاطـرات  یـا  حـواس  بـا  دیگـر  سـوی 
پیوسـتگی  مایـٔه  بـر  کـه  نشـانه ای  دیگـر  بیانـی  بـه  داراسـت.  را 
نمایـه ای  نشـانٔه  کـه  به گونـه ای  دارد.  خـود  موضـوع  بـا  وجـودی 
بـر مبنـای شـکلی از پیوسـتگی معنایـی و گاه علـت و معلولـی 
)سـجودی،1381.  می شـود  شـناخته  نشـانه  و  موضـوع  میـان 

.)1390 پهلـوان،   .1998 وولـن، 
داشـته  نیـاز  تفسـیرکننده  بـه  کـه  نشـانه ای  نمادیـن:  نشـانٔه 
قـرارداد  اسـاس  بـر  مدلـول  و   

ّ
دال رابطـٔه  دیگـر  بیانـی  بـه  باشـد؛ 

اسـت واجـد نیـروی قانـون. نشـانٔه نمادیـن نـه نیـاز بـه شـباهت 
بـا  وجـودی  پیونـد  هیچ گونـه  بـه  نیـاز  نـه  و  دارد  موضوعـش  بـه 
ویژگی هـای  از  اسـت؛  توجیه پذیـر  نمـاد  پیـرس:  اعتقـاد  بـه  آن. 
نمـاد ایـن اسـت کـه هرگـز کامـاًل اختیـاری نیسـت. چـون شـکل 
نمـاد  به جـای  دارد.  وجـود  مدلـول  و  دال  میـان  پیونـدی  اولیـه 
عدالـت، یعنـی تـرازو، نمی تـوان از هیـچ عنـوان دیگـری همچـون 
ارابـه بـه کاربرد )وولـن، 1998. پهلوان،1390(. در نمودار شـماره 
بـا  همـراه  فـوق  نشـانه های  تعریـف  و  تفسـیر  از  خالصـه ای   2
نشـانه ها  ایـن  کاربـرد  گاهـی  اسـت.  قابل مشـاهده  مثـال  ذکـر 
یعنـی  می گیرنـد.  قـرار  مورداسـتفاده  نیـز  یکدیگـر  بـا  تلفیـق  در 
یـا  و  نمادیـن  هـم  و  باشـد  شـمایل گونه  هـم  اسـت  ممکـن 
نمایـه ای. یعنـی شـمایلی-نمادین و با شـمایلی نمایـه ای و غیره. 
الزم بـه ذکـر اسـت تجزیه وتحلیـل نشـانه و عناصـر تصویـری 

 

 صورت قابل ادراک نشانه، چیزی که به شخص یا چیزی داللت کند 

 »دالّ« یا »بازنما« یا »بازنمود« 

epresentationR  .Singnifant 

 دالّ 

 مدلول  مصداق 

 چیزی که نشانه بازنمود آن است 

 « مصداق»»شیء« یا 

Meaning.Referent. Object 

 چیزی که چیز دیگری را تعبیر و تأویل کند

 »مدلول«یا»تفسیرکننده« 

Interpretation.Signifie 

شکل شماره 1: ساختارشناسی نشانه به عنوان فرایندی که معنایش به متن آن 
بستگی دارد )منبع: نگارندگان(

Figure 1: Sign structure as a process whose meaning depends on 
the text

 

 در شمایل بین نشانه و مدلولش شباهت وجود دارد

 شمایل

 نشانه 
 نمایه  نماد

 در نماد، نشانه اختیاری و قراردادی است  نمایه وابسته به مصداق و مدلول است 

 مثال: داللت دود بر آتش مثال: ترازو در دست 

 عکس مثال:  

شکل شماره 2: ساختار نشانه بر اساس ارتباط با مدلول )منبع: نگارندگان(
Figure 2: Sign structure based on the relationship to the signified
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در صحـن آزادی آسـتان قـدس رضـوی بـر پایـه، اسـاس و مبنـای 
ایـن سـه نشـانه مـورد تفحـص قـرار می گیـرد و جزئیـات بیش تـر 
و  بررسـی  مـورد  جـداول  البـه الی  در  نشانه شناسـی  مباحـث 

تحلیـل قـرار خواهـد گرفـت.

روش پژوهش
ایـن صحـن کـه پـس از انقـالب اسـالمی، صحـن آزادی نام گذاری 
آثـار مانـدگار دوره قاجـار اسـت، از طرفـی ایـن صحـن  شـد کـه از 
بـه صحـن نـو معـروف اسـت، چراکـه در مقایسـه با صحـن عتیق 
بـه ایـن اسـم مشـهور شـده اسـت کـه قدمتـش بیـن 200 تـا 350 
صحـن  مختلـف  قسـمت های  واقـع  در  اسـت.  بیشـتر  سـال 
می تـوان   

ً
حـدودا امـا  دارنـد،  عمـر  سـال   550 تـا   400 بیـن  عتیـق 

 200 سـاله اسـت. سـاخت ایـن بخش در 
ً
گفـت صحـن نـو حـدودا

آغـاز  قاجـار  فتحعلی شـاه  سـلطنت  روزگار  بـه  ه.ق،   1323 سـال 
گردیـد و تزئینـات و تکمیـل آن در دوره حکومت هـای نـوادگان 
وی یعنـی محمدشـاه و فرزنـدش ناصرالدین شـاه قاجـار انجـام 
www. mashregh-.1391 ،عباسـی و مـردان نیـک(  پذیرفت
بـاغ  اسـت؛  هنـر  پرشـکوه  بـاغ  رضـوی  مطهـری  حـرم   )news.ir
ده هـا  کنـارش،  و  گوشـه  هـر  از  کـه  بـاری  و  پربـرگ  و  فرح بخـش 
آینه کاری هـا،  کاشـی کاری ها،  نقش ونـگار زیبـا سـر بـر می کشـد. 
کتیبه نگاری هـای بی شـماری در سراسـر  گچ بر ی هـا، طـالکاری و 
ایـن مجموعـه، دیـدگان مخاطبیـن را می نـوازد و روحـش را پـرواز 
می دهـد. عـالوه بـر معنویـت و روحانـی حاکـم در حـرم، عظمـت 
و  نقـوش  )رنگ آمیـزی،  مقـدس  مـکان  ایـن  فضـای  در  حاکـم 
و  برمی انگیزانـد  حیـرت  بـه  را  آدمـی  چشـم  کـه   ) دیگـر عوامـل 
)نعمتـی،  بازمـی دارد  الـوان  و  آرایه هـا  اجـزای  تک تـک  ادراک  از 

 .)1395
چهـار ایـوان داخلـی موجـود در صحن آزادی و یـک در چوبی 
نمونه هـای  آزادی  صحـن  بـرج  بـزرگ  سـاعت  و  جنوبـی  غرفـه 
بخش هـای  از  تصاویـر  هسـتند.  پژوهـش  ایـن  در  مطالعاتـی 
چهـارده  ایـن  اسـت.  شـده  انتخـاب  آزادی  صحـن  متعـدد 
تکـرار  صحـن  بخش هـای  دیگـر  در  قرینـه  به صـورت  تصویـر 
شـده اند؛ بنابرایـن جهـت اعـاده سـخن از آوردن نمونـه تصاویـر 
مشـابه موجـود خـودداری شـده اسـت. جـدول شـمارٔه یـک بـه 
نشـانه های  همچنیـن  و  می پـردازد  مطالعاتـی  نمونه هـا  معرفـی 
سـهل تر  مباحـث  ادامـه  در  تـا  کـرده  شناسـایی  را  آن  تصویـری 
مـورد تبییـن قـرار گیـرد. بعـد از معرفـی ایـن تصاویـر بـه مطالعـه 

و رمزگشـایی نشـانه های تصویـری هـر یـک از نقـوش موردنیـاز 
پرداختـه خواهـد شـد و اطالعـات در نمودارهـا و جـداول مرتبـط 
، کاوش و  بـه پژوهـش بـا رویکـرد بـه نشانه شناسـی مـورد آنالیـز

گرفـت. خواهـد  قـرار  نشـانه ای  دسـته بندی 

مفاهیم نمادین عناصر تصویری مطالعاتی در 
صحن آزادی آستان قدس رضوی

به مثابـٔه  و  اسـت  عالمگیـر  زبانـی  کـه  را  رمـز  اینکـه  باتوجه بـه 
انداختـه  ریشـه  مختلـف  تمدن هـای  بیـن  کـه  می باشـد  پلـی 
اسـت. رمـز مبنایـی عینـی دارد کـه واقعیـت ذهنـی را انعـکاس 
می دهـد و ازایـن رو فقـط بـه طریـق شـهود قابـل درک و دریافـت 
دنیـای  اسـت،  شـخصی  کامـاًل  امـری  کـه  رمـز  ادراک  بـا  اسـت. 
و  دارد  غیرقابل تصـور  غنایـی  کـه  می شـود  مکشـوف  نهفتـه 
اسـت  فراوانـی  تمثیـالت  و  تشـابهات  و  همانندی هـا  از  کنـده  آ
 ، کـه مبـدأ رمـز و اسـاس گسـترش آن بـه شـمار می رونـد )بوکـور
گاه  گاهانـه و چـه ناخـودآ 1387(؛ بنابرایـن عناصـر تصویـری کـه آ
تصویرگـری می شـوند بـدون تردیـد از مفاهیـم ذهنـی مخاطـب 
خویـش برخاسـته شـده اسـت، بـه زبانـی دیگـر تمامـی عالئـم و 
به صـورت  چـه  و  منفـرد  و  مجـزا  به صـورت  چـه  تصویـری  عناصـر 
عناصـر  ازایـن رو  نیسـتند.  مفهـوم  و  معنـا  بـدون  تـوأم  و  متحـد 
و  منبت کاری هـای  کاشـی کاری،  نقـوش  در  موجـود  تصویـری 
نقاشـی دیـواری صحـن آزادی آسـتان قـدس رضـوی دارای رمـوز 
توسـط  کـه  هسـتند  سـمبلیکی  و  نشانه شـناختی  الگوهـای  و 
بدیـن  اسـت.  شـده  انجـام  و  آراسـته  مختلـف  ادوار  هنرمنـدان 
نمادیـن  و  نشانه شـناختی  الگـوی  یـک  به کارگیـری  ترتیـب 
می توانـد شـیوه ای نـو در تشـریح و تبییـن و یافتـن راه ارتباطـی 
و  نقـوش  باشـند.  آن هـا  تأویـل  مـورد  و  تصویـری  عناصـر  بیـن 
در  مطالعاتـی  موردنظـر  مجموعـه  تصویـری  و  بصـری  عناصـر 
در  کـه  اسـت  طبقه بنـدی  قابـل  دسـته  شـش  بـه  آزادی  صحـن 

اسـت. قابل مشـاهده   3 شـماره  نمـودار 

نقوش هندسی
متأسـفانه هنـر انتزاعـی نقـوش هندسـی در اسـالم بـرای قـرون 
و  تزئیـن  نوعـی  به عنـوان  به اشـتباه  مغرب زمیـن  در  متمـادی 
آرایـه قلمـداد شـده اسـت و پیـام اصلـی اسـالم، یعنـی توحیـد کـه 
در  وحـدت  تجلـی  طریـق  از  نقـوش  ایـن  نشـانه های  و  معنـا  در 
کثـرت و بالعکـس بیـان می شـود کمتـر مـورد مداقـه قـرار گرفتـه 
اسـت. باتوجه بـه این اینکه زبان هنر اسـالمی یک زبـان رمزگونه 
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جدول شماره 1: معرفی عناصر تصویری منقوش شده در چهار ایوان و یک َدرِ چوبی موجود در صحن آزادی )نعمتی، 1395: 88-115( معرفی آثار
Table No. 1: Introduction of decorative themes in Azadi courtyard

ویر
صا

ت
ش

نق
اه 

یگ
تصویر شماره 1: کاشی کاری لچکی نمای داخلی ایوان شمالی جا

 ، صحن آزادی، کاشی کاری هفت رنگ، عصر ناصرالدین شاه قاجار
خط: ثلث، نشانه های تصویری: خط، نقوش اسلیمی و ختایی 

شروع حرکت اسلیمی از ترنج مرکزی

تصویر شماره 2: کاشی کاری پایٔه نمای داخلی 
ایوان شمالی صحن آزادی، کاشی هفت رنگ، 

پایان ساخت: عصر ناصرالدین شاه، نشانه های 
تصویری: استفاده از عناصر طبیعی همچون: 

درخت زندگی، گل، پرنده، تزئینات فرنگی.

تصویر شماره 3:کاشی کاری اسپر نمای 
داخلی ایوان شمالی صحن آزادی، کاشی کاری 

 ، هفت رنگ، عصر ناصرالدین شاه قاجار
نشانه های تصویری: نقوش انسانی )فرشته(، 

گلدان، گل های طبیعی زنبق، محمدی، 
پرندگان، تزئینات اسلیمی، ختایی و فرنگی.

ویر
صا

ت

 

ش
نق

اه 
یگ

جا

تصویر شماره 4: نقاشی اسپر نمای اسپر نمای داخلی ایوان 
 : شمالی صحن آزادی، تکنیک: رنگ روغن، 1342 ه.ق، اثر

محمدحسن بیوکی )رضوان(، خط: نستعلیق، نشانه های 
تصویری، معماری، تزئینات اسلیمی-ختایی، نقوش پرندگان، 

گل های طبیعی و پرندگان. فقط در این بخش حرم تصویر منظره 
موجود است.

تصویر شماره 5: کاشی کاری نمای بیرونی ایوان 
: محمدحسن بیوکی  شمالی صحن آزادی، اثر

: یوسف قدس، 1342 ه.ق  )رضوان(،کاشی ساز
خط: نستعلیق، نشانه های تصویری، نقوش 

اسلیمی، ختایی و نوشتاری.

تصویر شماره 6: آینه کاری اسپر ایوان طالی 
صحن آزادی، این منظره فقط در این صحن 
مشاهده شده است، خط: نستعلیق، عصر 

: نشانه های تصویری، نقوش هندسی،  قاجار
نوشتاری، اسلیمی.

ویر
صا

ت

)ب( )الف(

ش
نق

اه 
یگ

، کادربندی و جا ، شاهکار معماری حرم، خط: نستعلیق، عصر فتحعلی شاه قاجار تصویر شماره 7: کاربندی ایوان طالی صحن آزادی )الف( و )ب( جزئی از تصاویر
طالکاری: عصر ناصرالدین شاه، 1280-1288، نشانه های تصویری: نقوش اسلیمی، نقوش هندسی، نوشتاری. )هرکس که در صحن نو قدم می گذارد، پیش 
از هر چیز متوجه ایوان طالیی می شود که در جانب غربی صحن و متصل به رواق دارالسعاده ساخته شده است. این ایوان که 10.20 متر ارتفاع دارد، در دوره 

ناصرالدین شاه طالکاری شده و ازاین رو به »ایوان ناصری« معروف است.(

ویر
صا

ت
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ش
 نق

گاه
تصویر شماره 8: َدرِ چوبی غرفٔه جنوب غربی صحن جای

آزادی، ورودی آرامگاه شیخ بهائی، نشانه های تصویری: 
، لک لک، پرند(،  نقوش گیاهی، جانوری )اژدها، شیر

 ، نقوش فرنگی، گرفت وگیر

تصویر شماره 9: کاشی کاری نمای بیرونی ایوان 
جنوبی صحن آزادی، تکنیک: کاشی معرق، دهٔه 

چهل شمسی، نشانه های تصویری: نقوش 
پرندگان، نقوش اسلیمی-ختایی، نقوش 

گلدان.

تصویر شماره 10 کاشی کاری بغلکشی نمای بیرونی 
ایروان شرقی صحن آزادی، خط: ثلث، تکنیک: 

معرق کاری، اواخر پهلوی دوم، طراح: محمدحسن 
رضوان، نشانه های تصویری: شمسه، نقوش 

نوشتاری، نقوش اسلیمی-ختایی.

ویر
صا

ت
ش

 نق
گاه

جای

تصویر شماره 11:کاشی کاری شرقی صحن آزادی، خط: ثلث، تکنیک: کاشی معرق، دورٔه پهلوی دوم، طراح: 
محمدحسن رضوان، نشانه های تصویری: نقوش گلدانی، نقوش اسلیمی-ختایی، نقوش جانوری.

تصویر شماره 12:کاشی کاری بغلکشی نمای بیرونی 
ایروان جنوبی صحن آزادی، 1346 ه.ق، طراح: 

محمدحسن )رضوان بیوکی(، نشانه های تصویری: 
نقوش قاب اسلیمی، ختایی.

ویر
صا

ت
ش

 نق
گاه

تصویر شماره 13: کتیبٔه ازارۀ غرفه جنوب شرقی صحن جای
 : آزادی، خط: ثلث، تکنیک: منبت کاری، منبت کار

حبیب اهلل الهوتی،  1365، نشانه تصویری: نقوش 
نوشتاری و ختایی. 

تصویر شماره 14: مقرنس کاری نمای داخلی 
ایوان شرقی صحن آزادی، خط: ثلث، تکنیک: 
، سدٔه سیزدهم،  نقاشی کاربندی1، عصر قاجار

نشانه های تصویری: نوشتاری، نقوش ختایی-
اسلیمی. 

تصویر شماره 15: کتیبه پیشانی نمای داخلی 
ایوان شرقی صحن آزادی، نوع خط: ثلث، خطاط: 

 ، محمدحسین شهید مشهدی، محمدشاه قاجار
1263 ه.ق، نشانه های تصویری: نوشتاری، نقوش 

اسلیمی-ختایی، 

ویر
صا

ت
ش

 نق
گاه

جای

تصویر شماره 16: ساعت قدیمی صحن آزادی حرم مطهر امام رضا )ع(، ساعتی بزرگ و کهن است که در برج باالی ایوان جنوبی صحن آزادی، نصب شده و 
مشرف به رواق امام )ره( است. این ساعت که اولین و قدیمی ترین ساعت آستانه است، ساخت منچستر انگلستان بوده و در زمان ناصرالدین شاه قاجار 
توسط امین الملک صدراعظم ایران، وقف آستان مقدس حضرت رضا )ع( شده است. تاریخ موجود در پیاله زنگ ساعت نشان دهنده سال 1893 میالدی 

است که مربوط به 110 سال قبل است. این ساعت، ابتدا در برج باالی ایوان غربی صحن انقالب اسالمی )صحن کهنه( قرار داشت و حدود 54 سال قبل، از آن 
)article.tebyan.net ،جا به باالی ایوان جنوبی صحن آزادی )صحن نو( یعنی مکان فعلی آن انتقال یافت )دولت آبادی

1 . کاربنــدی نوعــی پوشــش اســت متشــکل از تیــر طــاق هایــی بــا قــوس معیــن کــه تحــت قواعــد هندســی ویــژه ای همدیگــر را قطــع مــی کننــد. بزرگمهــری، 1385، 1.(. 
ــدی  ــاقولی(و کاربن ــب ش ــمی )قال ــدی رس ــاخه کاربن ــه دو ش ــود ب ــاده خ ــدی س ــود. کاربن ــی ش ــاد م ــره ایج ــط دای ــول محی ــاق ح ــر ط ــوع تی ــک ن ــا ی ــاده از دوران تنه ــدی س کاربن

سرســفت)قالب غیــر شــاقولی) تقســیم مــی شــود)محمدیان و فرامــرزی، 1390: 99(
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و نمادیـن اسـت لـذا تمرکـز بـر روی نقـوش هندسـی، توجـه را از 
متـوازن  تنش هـای  محـض،  صـور  جهـان  بـه  بازنمـودی1  جهـان 
و تعـادل پویـا معطـوف می سـازد و بینشـی بنیـادی نسـبت بـه 
آن در عالـم پدیـد  نحـؤه عمـل خـود باطنـی انسـان و انعـکاس 
مـی آورد. در واقـع مفاهیـم ذاتـی و درونـی در هنـر اسـالمی وجـود 
از توازنـی اسـت بیـن صـورت هندسـی   نمـودی 

ً
کـه عمدتـا دارد 

بنیـادی  زیسـت ریختی  صـورت  را  آن  می تـوان  آنچـه  و  محـض 
هـم  دانسـت  تبلـوری  عرصـٔه  را  آن  می تـوان  همچنیـن  و  نامیـد 
به عنـوان  هـم  و  متجلـی  صـورت  از  الینفـک  گاهـی  آ آن  بـرای 
لمحـه ای از شـور و نشـاط تعلیـق شـدٔه فیضـان محتـوا از طریـق 

)کریچـر، 1389(. صـورت 

سه ضلعی، چهارضلعی، هشت ضلعی
نماینگـر اعتـدال، هماهنگـی و عـدد سرنوشـت معنـوی تلقـی 
می شـود. سـمبلی از کـوه، آتـش، مثلـث، تثلیـث، تفکـر عمیـق، 
اصـل  سـه  از  نشـانی  کمـال.  و  قـدرت  بـودن،  پرثمـر  تقـدس، 
 ، پنـدار نیـک، گفتـار نیـک، کـردار نیـک )نورآقایـی، 1353. جابـز
اسـتقرار  و  آغازیـن  منشـأ  و  تجلـی  ضلعـی  سـه   .)745  :1395
ملکـی،  )احمـدی  می شـود  مربـوط  خـالق  مبـدأ  و  هسـتی  در 

1. Representational World 
2. Aldebaran

اسـت؛  مرتبـط  خـاص  عنصـری  بـه  مثلـث  هـر   .)25  :1378
آب، مختلف االضـالع بـا هـوا، متساوی السـاقین  قائم الزاویـه بـا 
و  مـاه  خورشـید،  بـا  رابطـه ای  ضلعـی  سـه  طرفـی  از  آتـش.  بـا 
مشـهود  و  مشـاهده  شـاهد،  نشـان دهندٔه  دارد.  زمیـن 
اهلل،   : از اسـت  عبـارت  اسـالم  معنـوی  مثلـث  گوینـد  اسـت. 
افالطـون  عقیـدٔه  بـه  مثلـث   .)1389 )کریچلـو،  رحیـم  رحمـن، 
در تیمایـوس، نشـانٔه زمیـن اسـت. نمـودی از تـوازن و تعـادل، 
نمـاد الوهیـت، هماهنگـی و تناسـبات، چراکـه خلقـت از طریـق 
ایـن تقسـیم بندی بـه وجـود می آیـد. مثلـث در علـم کیمیاگـری 
نمـاد آتـش و همچنیـن نمـاد قلـب اسـت )شـوالیه و گربـران، 
سـتارٔه  چهارسـتاره،  بـه  اسـت  معـروف  چهارضلعـی   .)1388
سـلطنتی »سـتاره الدبـران و یـا دبـران2« یعنـی سـتاره درخشـان، 
»سـتارٔه قطـب العقـرب«، »سـتارٔه فحـم الحوت« بـه معنی دهان 
ماهـی، »سـتاره قلب االسـد« بـه معنـی پادشـاه کوچـک، نشـانٔه 
و  آینده نگـری  عدالـت،  بردبـاری،  یعنـی:  اصلـی  تقـوای  چهـار 
اسـت  تحکیـم  و  ثبـات  نمایانگـر  معمـاری  در  خویشـتن داری. 
معنـای  بـه  عرفانـی  نظـر  از  عـدد  ایـن   .)527  :1395 )جابـز، 
کـردن  اداره  در  چهارضلعـی  بـر  بـارز  تأکیـد  اسـت.  »حکمـت« 
اخوان الصفـا  نگـرش  از  اسـت  مشـخصه ای  آفرینـش  جهـان 

 

بصری به کار رفته در صحن آزادی آستان قدس رضوی-انواع عناصر تصویری

نقوش انسانی

فرشته

نقوش معماری

گنبد 

مناره 

نقوش حیوانی

شیر پرندهمار و اژدها

کبوتر

طوطی

قمری

لک لک

نقوش گیاهی

اسلیمی

ختایی

گل زنبق

گل رز

پامچال

صدبرگ

نسترن

شکوفه و 
غنچه

کوکب

درخت

نقوش نوشتاری

ثلث

نستعلیق

تعلیق

نقوش هندسی

سه ضلعی

چهارضلعی

پنج ضلعی

شش ضلعی

هشت ضلعی

ده ضلعی

دوازده ضلعی

اشیاء

قندیل

گلدان

ساعت

شکل  شماره 3: طبقه بندی انواع نقوش کاربردی از مجموعه نمونه های مطالعاتی پژوهش )منبع: نگارندگان(
Figure 3: Classification of decorative themes from a collection of research study samples
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»حضـرت  می بخشـید:  قـوت  را  فیثاغورثـی1  مکتـب  نفـوذ  کـه 
بـر  طبیعـت  امـور  اکثـر  کـه  اسـت  داده  قـرار  چنیـن  باری تعالـی 
یبوسـت،  حـرارت،  بـرودت،  می باشـد:  چهارگانـه  اصـل  مبنـای 
رطوبـت. ارکان چهارگانـه: آب، آتش، خاک، هـوا. اخالط چهارگانه 
همچـون خـون، بلغـم، سـودا، صفـرا. فصـول چهارگانـه، بادهـای 
معـدن،  چهارگانـه:  مکّونـات  و  چهارگانـه  جهـات  چهارگانـه، 
چهارضلعـی   .)123  :1389 )ریچلـو،  انسـان  و  حیـوان  نبـات، 
صلیـب،  مـادی،  جهـان  الهـی،  عدالـت  و  انصـاف  از  سـمبلی 
کعبـه، واقعیـت و موازنـه. درواقع چهارش طبیعتـی نظم دهنده 
)شـیمل،  اسـت  چهارگوشـه  نمادیـن  شـکل  بـه  جهـان  دارد، 
1389: 106(. هشـت ضلعـی عالمـت خـوش یمنـی، خجسـتگی، 
گاه و اندیشـمند اسـت. در آیین هـای  نشـانٔه انسـان یکـدل و آ
و  شـکوه  نمـاد  یونانـی،  ایرانـی،  مسـیحیت،  بودایـی،  مصـری، 
قدسـیت  از  سـمبلی  نجـات،  و  تطهیـر  نشـانٔه  و  اسـت  جـالل 
و  عدالـت  از  نمـودی  ضلعـی  هشـت  اسـت.  شـده  شـناخته 
اسـتحکام و امنیـت می باشـد )جابـز، 1395(. در برخـی از منابـع 
پشـت  بـر  الهـی  عـرش  اسـت.  بهشـت  عـدد  هشـت  اسـالمی 
هشـت فرشـته اسـتوار اسـت کـه بـا هشـت جهـت فضـا ارتبـاط 
دارد )اسـتناد بـه آیـه 16سـوره الحاقـه، نورآقایـی، 1353: 82(. 
شمسـه هشـت پر مهم ترین نقش هندسـی اسـت که نشـانگر 
نمایـش  بـه  را  یـک  عـدد  توحیـد  بـا  ارتبـاط  در  کـه  اسـت  واحـد 

.)1381 )رحیمیـان،  می گـذارد 
پنج ضلعـی و ده ضلعـی: عـدد پنـج زیربنـای افـکار اسـماعیلی 
اسـت، اخوان الصفـا آن را بـه پنج حـس روحانی انسـان می دانند 
اسـالمی  فرهنـگ  در  اسـت.  پنـج  پایـه  بـر  اسـالم  کـه  گفته انـد  و 
نماینـده  فاطمـه"  "دسـت  یـا  انگشـت"  "پنـج  به واسـطه  هـم 
)شایسـته فر و کاویـان،  آور ذکـر "اهلل" می داننـد  "پنج تـن" و یـا 
حاصلخیـزی،  بـاروری،  از  سـمبلی  عـدد  ایـن   .)97-9  :1396
نسـبت های  بـا  متناسـب  تنظیمـات  از  نشـانی  خیروبرکـت، 
پنج تـن  اولوالعـزم،  پیغمبـر  پنـج  از  نشـانی  پنج ضلعـی  طالئـی. 
سـمبلی  پنج گانـه،  نمازهـای  بیـن  ارتبـاط  نشـان دهندٔه  عبـا،  ل  آ
کننـدٔه فضـا. پنـج  از نـام مقـدس حضـرت محمـد )ص(، منظـم 
ضلـع بیانـی از خـرد آسـمانی، نشـانی از مهـر سـلیمان. ده ضلعـی 
، کمـال  حاصـل شـده از پنـج شـعلی نمـودی از بی نهایـت، ظهـور

ــار  ــدد چه ــه ع ــه اینک ــود. باتوجه ب ــه ب ــر و تزکی ــع تطهی ــن مجم ــدف ای ــرد«. ه ــا ک ــا عط ــه روح م ــه را ب ــه چهارگان ــه او ک ــه: »ب ــود ک ــن ب ــان ای ــفی فیثاغورثی ــع فلس ــن مجم 1 . باالتری
 :1926,Heath( مظهــر هماهنگــی کامــل بــود، رمــز عدالــت بــه شــمار مــی رود. گمــان مــی رود کــه چنیــن تعبیــری در ارتبــاط بــا المبــدای هارمونیــک در تیمائــوس افالطــون شــود

)1395 ، 112(. بــه گفتــٔه فیثاغــورث چهــار نمــاد مربــع کامــل اســت کــه محصــول برابــری، یکســان بــا خــرد و عقــل. اولیــن قــدرت ریاضــی کــه تقــوا را بــه وجــود آورد )جابــز

و نیـروی اسـتقامت، انـرژی، تسـلط و تکمیـل. نشـانی از وحـدت 
)جابـز، 1395 و کریچلـو، 1389(. کثـرت  و 

پدیـدار  را  شـش  سـه  عـدد  ضلعـی:  دوازده  و  شـش ضلعی 
جهان شناسـی  در  عـدد  ایـن  را.  دوازده  شـش  عـدد  و  می شـود 
اسـت.  کمـال  از  رمـزی  دینـی  ادیـان  در  اسـت.  مقـدس  بسـیار 
دوازده منعکسـی از دوازده امـا شـیعه دارد. دوازده یـار حضـرت 
در  مسـاوی  کـرٔه  دوازده  قانـون  هندسـٔه  نظـر  از  اسـت.  مسـیح 
 بـر هسـتٔه کـروی محصـور 

ً
تمـاس بـا یکدیگـر هسـتند کـه دقیقـا

در میـان خـود ممـاس می شـوند. نشـانی از دوازده دایره البـروج، 
معنـای  مبدأالمبـادی.  بـه  صعـودی  بازگشـت  از  نشـانی 
قداسـت،  آرامـش،   : از اسـت  عبـارت  ضلعـی  دوازده  سـمبلیک 
قضـاوت،  شـده،  تثبیـت  قـدرت  گشـایش،  و  فـرج  پاک دامنـی، 
زمـان، کمـال، خضـوع و خشـوع. شـش ضلعی سـنبل و مظهـری 
سـتارٔه  از  نشـانی  روحانیـت.  و  تقـارن  عشـق،  آزادی،  صلـح،  از 
ثبـات،  از  نمـودی  ضلـع  و  بـرو  نشسـته  شـش ضلعی  داوود. 

کریچلـو، 1389(. و  )جابـز، 1395  نـور  آب،  جهـان، 
عالــم  در  نمادیــن  طــور  بــه  گیاهــی  عناصــر  گیاهــی:  نقــوش 
اســت.  دل انگیــزی  صفــا،  لطافــت،  مظهــر  طبیعــت  و  تعیــن 
گیاهــان در عالــم طبیعــت موجــب سرمســتی و ســکر می شــوند 
و کنایــه ای از بهشــت و عالــم جبــروت. اینــک نمــودی از ایــن 
شــده  آبســتره  نقــوش  به صــورت  آزادی  صحــن  در  را  زیبایــی 
اســلیمی،  نقــوش  بــه  نقــوش  ایــن  کــرد.  مشــاهده  می تــوان 
ختایــی )گل هــای طبیعــی و انتزاعــی(، درخــت و بوتــه تقســیم 

شــده اند.
معنـی  بـه  »سـلم«  واژه  و  ریشـه  از  اسـلیمی  اسـلیمی:  عناصـر 
»آشـتی« و صلح و سـالمت اسـت. »سـلم« در لغت نامه دهخدا 
میـوه اش  و  بخـش  سـالمت  بسـیار  کـه  اسـت  درختـی  نـام 
»سـلم  در  شـجره الطیبه  معنـی  ریشـه   

ً
یقینـا اسـت.  شـفابخش 

نیـز  الزهـرا  فاطمـه  حضـرت  القـاب  از  طرفـی  از  اسـت.  سـالم«  و 
از  نمـودی  فروتنـی،  از  مظهـری  اسـلیمی  می شـود.  خوانـده 
همیشـگی، بـاغ رضـوان، بهشـت، نمایشـی از سـلوک جاودانـه 
اسـت )اسـکندرپور خرمـی، 1383(. مایـل هـروی در مـورد واژٔه 
اسـلیمی می نویسـد: »در مصطلح نسـخه آرایی، به نقوش و گره 
بندی هایـی گفتـه می شـود دارای پیچ وخم هـای متعـدد، چونان 

ــردوس  ــی ف ــوزش عال ــه آم ــی مؤسس ــه علم فصلنام
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درختـی یـا درختچـه ای پیچان کـه سـاقه، شـاخه ها و برگ های آن 
بـه هـم درآمیختـه و درهـم چنـگ زده باشـد. همچنیـن در مـورد 
اسـلیمی مـاری می گویـد »گونـه ای از اسـلیمی را گوینـد کـه نقش 
پیچ وخم هـای  گفتـه  ترمـه  دارای  می مانـد  مـاری  بـه  آن  اصلـی 
هـروی،  )مایـل  می شـود«  آن  بـه  مذهبـان  عـرف  در  و  بسـیار 

.(٥٧٨:  ١٣٧3
، بـرگ تـاک و مـو،  ، بـرگ کنگـر گل هـای ختایـی: گل گـرد، گل رز
، درخـت زندگـی، گل شاه عباسـی، گل نسـترن،  گل زنبـق، گل رز
گل فنـدق، کوکـب، گیـالس، صـد بـرگ و یـا صدتومانـی، سـنبل، 
(، یاسـمین، غنچه و  (، پامچـال )پنج پـر شـکوفه، سـیب )پنـج پـر
از مفاهیـم  شـکوفه. در نمـودار شـماره 4 بـه بررسـی مختصـری 

نمادیـن برخـی از گل هـای گیاهـی پرداختـه می شـود. 

تاک1 درخت، برگ کنگره ای و نقش مایٔه گل 
شاه عباسی:

ــاک  ــراب. ت ــراوردٔه آن ش ــت مقــدس و ف ــی اس ــی درخت ــاک نوع ت
1. Vigne 

خوشــبختی  و  زندگیانــی  تضمیــن  دارایــی،  و  ملــک  از  نمــادی 
ــاک  ــود را ت ــیح خ ــه مس ــت ک ــده اس ــا آم ــل یوحن ــت. در انجی اس
آن. تــاک نمــادی از  حقیقــی می نامــد و حواریــون را میوه هــای 
جوانــی ظفرمنــد می باشــد )شــوالیه و گرابــران، 1388(. تــاک 
در ایــران نمــاد خانــدان ســلطنت بــوده اســت. تــاک در بخــش 
اعظــم نمادگرایــی عیســوی و دیونوسوســی دررابطه بــا انگــور 
شــمار  بــه  مســیح  عیســی  از  مظهــری  نقــش  ایــن  و  اســت 
)هــال،1380: 276(. درخــت، صــورت مثالــی زندگــی و  مــی رود 
ــا  ــت در تمدن ه ــه درخ ــاد ب ــت. اعتق ــدگی اس ــور و نوش ــاد تط نم
و فرهنگ هــای مختلــف نمــاد و رمــوز گوناگونــی را در پــی دارد 
امــا به طورکلــی درخــت ســمبلی از احتــرام و ســتایش، اصلــت، 
ملجــأ،  و  پناهــگاه   ، غــرور بــاروری،  ثــروت،  عظمــت،  بزرگــی، 
، مظهــر صلــح، ســالمتی، خــرد  از بهشــت و رســتاخیز نمــودی 
و خوشــبختی )زمــردی، 1382: 187.جابــز، 1395(، درخــت بــه 
دلیــل تغییــرات دائمــی خــود نمــادی از زندگــی )مــرگ و حیــات( 

 

ش گیاهی از منظر نماد، نشانه، سمبل
مطالعه و بررسی مفاهیم برخی از نقو

گل 
زنبق

نمایانگر . هی والدت شاهاننمودی از تطهیر و پاکیزگی، نشانه . سمبلی از آتش، امید، سخنوری و سلطنت است
، (1395جابز، )مظهر عدالت، خیر ، تقوا. حقیقت، نماد روشنفکری، تثلیث، باروری، خرد و وقار

گل رز

، نشانی از بوی خوش، خرد، نمادی از خورشید، زن، سمبلی از خشنودی، سکوت، آرامش، مظهری از عشق
ت، بخشندگی، شهاد: در بین اعراب نشانی از مردانگی، مسیحیت. نشانی از همدردی. غرور و سرمستی
و در مسیحیت نام ( ص)در اسالم یادآورنام حضرت محمد . نمادی از وحدت و قداست. پیروزی و رحمت

گل سرخ نماد چرخ زندگی، نمادی از مغرب زمین، ارتباط گل سرخ با پیدایش(.1395جابز، ()س)عیسی
ت دوباره گذاشتن گل سرخ بر روی قبر نشانی از بازگشت و نمودی از حیا. هستی و روییده شدن از آب ها

(749: 1385شوالیه و گربران، )این گل نماد عشق است.است

صد برگ و یا 
صدتومانی

روت، افتخار و سمبیلی از فرومایگی، عصبانیت، شرمساری، نشانی از ث. نام ارپائی آن پئونیا است
تئوفراستوس یبه گفته(. 1395جابز، )محبوبیت، نماد خوشبختی، اقبال، خردمندی و روشنایی

و افتخار گوید کل صدتومانی به خاطر گل درشت و رنگ سرخش نماد ثروتفیلسوف یونانی، می
گی ی تان را در خود دارد، که داروی جاوداننام گل صدتومانی به چینی مئوتان است و واژه. است

ل صدتومانی، در زبان فرانسه اصطالح سرخ شدن مثل گ. کنداست و آن را با فوئینیکس مرتبط می
(749: 1385شوالیه و گربران، )به غلط موجب شد که این گل نماد شرم و حیا شود

گل نسترن
بوی شود و دارایهای سفید، قرمز، گاهی زرد یافت میباشدکه به رنگهای ریز مینوعی رز وحشی با گل
سمبلی از سادگی و شاعریو نمودی از خورشید و تالل و (. 353: 1392کرمعلی، )کم اما مطبوعی است

(  1392محمدپور، )درخشندگی
شکوفه 

(1395جابز، )نشانی از امید و جوانی. مظهر خیر و برکت و حاصلخیزی. شکوفه سمبل وفاداری است(پنج پر)

غنچه 
دار که پیش از برگ غنچه، گل درخت میوه(1395جابز، )غنچه نشانی از قدرت توسعه نیافته و نهان است

د، عمی)گویندرا گل میها بشکفد آناگر بعد از سبز شدن برگ. مانند شگوفه گیالس، سیب. شودشگفته می
1375 :852 )

-پنج)پامچال
(پر

فید های بنفش، زرد، قرمز، صورتی و سدهد و به رنگاین گیاه چند ساله عمدتاً در فصل بهار گل می
انی نمادی از بردباری و نش. پامچال سمبلی از جوانی، بی گناهی، تحرک(29: 1392راجی، )شود دیده می

(1395جابز، )از شایستگی است

سنبل
ن را در ای، به رنگ بنفش و پیاز آهای خوشههای دراز، گلها، دارای برگکیاهی است از تیره و نژاد سوسنی

ه می سنبلی از پایداری و زیبایی فروتنان. نمادی از انسان محجوب است(. 805: 1375عمید، )کارندگلدان می
( 152: 1395جابز، )نشانی از آرامش و میل به جاودانگی و بهشت دارد. باشد

(170: 1395جابز، )سمبلی از بزرگی و ظرافتدر لغت به معنای ستاره، کوکب

یاسمین
عمید، . )گویندسخالت هم می. گویندگلی است خوشبو به رنگ زرد و کبود و سفید؛ یاس و یاسمن هم می

مظهر امید الهی و صلح و خوشبختی . یاس سمبلی از عشق، لطافت، دوستی و زیبایی است(. 1278: 1375
(185: 1395جابز، )می باشد

شکل  شماره 4: مطالعه طبقه بندی مفاهیم نمادین گل های ختایی )منبع: نگارندگان(
Figure 4: A study of the classification of symbolic concepts of khatai flowers فصلنامــه علمــی مؤسســه آمــوزش عالــی فــردوس
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اســت و مظهــر قائمیــت. درخــت در فرقه هــای اســماعیلیه و 
در میــان مســلمانان نشــانی از حقیقــت و معرفــت اســت و از 
ــوالیه  ــد )ش ــردوس می رس ــه ف ــد و ب ــذر می کن ــم گ ــمان هفت آس
ــد  ــٔه فراین ــترش همه جانب ــاد گس ــت نم ــران، 1388(. درخ و گراب
از  نمــادی  همچنیــن  هســتند  مســیر  کل  در  هســتی  عالــم 
ــی  ــود، به نوع ــس می ش ــاه منعک ــط م ــه توس ــوری ک ــل و آن ن تعق
ــی  ــت تمثیل ــت. درخ ــان اس ــل عرف ــی اه ــراق روحان ــر اش نمایانگ
اســت  الهــی  شــریعت  برابــر  در  فرمان بــردار  انســان های  از 
)معمــارزاده، 1386(. الزم بــه ذکــر در بــاغ ایرانــی همــٔه عناصــر 
نشــانه های  اصلی تریــن  درختــان  و  گل هــا  کــه  آن  در  موجــود 
تشــکیل دهندٔه آن هســتند همگــی طلــب وصــل و جســتجوی 
جاودانگــی  به ســوی  را  ایرانــی  هنرمنــد  نــگاه  و  دارد  را  حقیقــی 
و معــاد ســوق می دهــد. بــاغ ایرانــی نمــودی از نردبانــی اســت 
ــد )اصحابــی  ــوق می ده ــت س ــاوراء الطبیع ــه م ــب را ب ــه مخاط ک
 ) ، گل انــار و گل محمــدی )رز و براتــی، 1388: 5(. گل نیلوفــر
آزاد و گل  هــر دو گل هــای مقدســی هســتند کــه بــه گل هــای 
دورٔه  از  گل  ایــن  می باشــند،  همــزاد  آفرینــش  گل  بــا  و  زندگــی 
موردتوجــه  بســیار  ه.ق(   995-1038( صفــوی  اول  شــاه عباس 
قــرار گرفتــه و از آن دوره بــه بعــد بــا نــام شاه عباســی، اللــه عباســی 
یــا شــاه صفــی مرســوم گردیــد. ایــن گل در بــاور ایرانیــان بــا الهــه 
آب ها-آناهیتــا کــه حامــی نگهبانــی اســت در ارتبــاط می باشــد و 
در انــواع مختلفــی نظیــر گل گــره، پیچــک، برگــی، گل برگــی، برگــی 
ســه گل درهــم، دوگل درهــم، فــرم انــاری و غیــره طراحــی می شــود 
)یاحقــی، 1386. بهــزادی، 1368. کونــل و دیگــران )بی تــا((. در 
متــون دینــی و قــرآن بارهــا آمــده اســت کــه بــه مؤمنــان بشــارت 
بهشــتی بــا درختانــی از نخــل و انــار در کنــار چشــمه های جوشــان 
ــترانیم1  ــت کاران می گس ــر درس ــود را ب ــبز خ ــایه س ــم و س می دهی
بــه  را  مخاطــب  نقــش  ایــن  انعــام/141-99(.  و  )رحمــن/68 
نیــز  و  روحانــی  معنــوی،  حــس  و  واداشــته  ژرف  اندیشــه های 
تأثیرگــذار بــر روح و جــان آدمــی را بــه ملکــوت همــراه می کنــد. 
ایــن نقــش بــه همــراه پیچک هــای ریــز و موتیف هــای گیاهــی 
نشــانی از گــردش دائمــی و حرکتــی از هســتی را تداعــی می کنــد. 
از انســان  کــه نمــادی  آینــه واری2 اســت  گلــی  گل شاه عباســی 

ــر روی  ــف ب ــای مختل ــا و زینت ه ــوع در رنگ ه ــای متن ــود گل ه ــه وج ــت. چراک ــت از بهش ــتعاره ای اس ــان و اس ــود نش ــرم خ ــی کاری ح ــوش کاش ــت در نق ــن طبیع ــود ای 1 . وج
زمینه هایــی از رنگ هایــی الجــورد و آبــی و فیــروزه ای خــود ظهــور نمــودی از گوشــٔه ایــن آیــه اســت؛ لــذا هنرمنــد می طلبــد کــه بــه مخاطــب جلوه هایــی از بهشــت عــدن الهــی 

را کــه بــر روی زمیــن اســت نشــان دهــد.
2. کامًا متقارن از طرفین. 

عشــق  از  ســمبلی  مذکــور  گل  مــی آورد.  به خاطــر  را  کامــل 
، نشــانی  محجــوب، وحــدت، خــرد، کمــال. نمــادی از رســتاخیز
 ، ــز ــینی،1387. جاب ــر خلج حس ــت )امی ــاداری اس ــان و وف از ایم

.)1395
ــر  ــتر بیانگ ــاطیر بیش ــات در اس ــش حیوان نقــوش حیوانــی: نق
ــرد  ــت. کارب ــده اس ــناخته ش ــمان ها ش ــا و آس ــی دنی نهان دارندگ
نشــانه های   ، مظهــر نمــاد،  به عنــوان  جانــوری  نقش مایه هــای 
آئینــی، اســطوره ها و تزئینــات در بســیار دیرینــه دارد. هــر یــک 
از  اجتمــاع  و  تمــدن  هــر  مفاهیمــی  بــا  متناســب  نقــوش  از 
تداعی گــر  همگــی  و  هســتند  برخــوردار  مســتقل  هویــت  یــک 

می باشــد. ایرانیــان  فرهنــگ  و  خاطــرات 
نمـودی  و  مظهـر  ایـران،  اسـاطیر  و  فرهنـگ  در  شـیر   : شـیر
محسـوب  خورشـید  نماینـده  و  نیروسـت  و  تـوان  قـدرت،  از 
پنجمیـن  را  )اسـد(  شـیر  ایرانیـان   .)1386 )یاحقـی،  می شـود 
ارتبـاط  در  نیـز  آتـش  بـا  شـیر  می پندارنـد.  آسـمانی  بـرج  نشـان 
دارد  برعهـده  را  آتشـدان  شـعله  از  مراقبـت  همیشـه  و  اسـت 
از  سـمبلی  نگهبانـی،  از  نمـادی  شـیر   .)135  :1385 )هیلنـز، 
شـجاعت، عقـل، روح زندگـی، دالوری، قـدرت، آتـش، اختیـارات، 
پارسـایی، نیـروی ابـر انسـانی و سـلطنت و غـرور اسـت )دادور و 
منصـوری،1385. جابـز، 1395(. از دیدگاه عرفان اسـالمی شـیر 
بـه معنـای شـجاعت و مردانگـی اسـت. شـیر در متـون دینـی و 
عرفانـی نمـاد قضـای الهـی، حق تعالـی و اسـماء و صفـات الهـی، 
نیـکان و نشـانی از عقـل کامـل، انسـان اهـل فضیلـت و در بین 
لوامـه  نفـس  از  سـمبلی  و  )ع(  علـی  حضـرت  مظهـر  شـیعیان 
اسـت. از طرفـی شـیر در بیـن متـون دینـی اسـالمی نقطـه مقابل 
اژدهـا و حیوانـات درنـدٔه دیگری اسـت که ذات خبیـث دارند اما 
آن را هـم ذات  در بیـن تمـدن خـاور دور کامـاًل نمادیـن بـوده و 
از حقانیـت،  را نمـادی  بـا اژدهـا می پندارنـد. امـا به طورکلـی شـیر 
از  نمـادی  الهـی،  نیـروی  و  حیـات  نیـروی  نشـانٔه  عزت نفـس، 
معـاد و رسـتاخیز و عدالـت، مظهـر جرئـت و نابودکننـدٔه جهـل 

گرابـران، 1388(. و  )شـوالیه  می داننـد  نادانـی  و 
همچـون   

ً
اساسـا کـه  اسـت  اسـاطیری  جانـور  اژدهـا  اژدهـا: 

، یـا چـون نمـاد شـر و گرایش های شـیطانی  نگهبانـی سـخت گیر
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خانـواده  بـا  و  آشـکار  اسـت  دشـمنی  جانـور  ایـن  می باشـد، 
و  دسـت وپا  دارای  اسـت  جانـوری  اژدهـا  دارد.  همسـانی  مـار 
. ایـن هیـوالی افسـانه ای را سـمبلی از  همچنیـن بـال بـرای پـرواز
اسـتبداد، گاهـی بـاران، مظهـر قـدرت، نمـودی از گنـاه و نادانـی، 
نشـانی از هرج ومـرج دانسـته اند. اژدهـا در اسـاطیر ایـران و چیـن 
در  گفـت  می تـوان  کـه  اسـت  شـده  شـناخته  کامـاًل  موجـودی 
می کنـد.  پیـدا  تالقـی  او  وجـود  در  باختـر  و  خـاور  اسـاطیر  تاریـخ 
تباهـی  اخالقـی،  رذیلت هـای  ویرانـی،  شـرارت،  مظهـر  ایـران  در 
اسـت. در عرفـان اسـالمی ایـن جانـور را نمـادی از نفـس، عقـل، 
قـرآن، قضـای الهی، دشـمن اولیـا، مقـام، حرص، جهـل می دانند 
و همچنیـن آن را نشـانی از نفـس امـاره تلقـی کرده انـد. از طرفـی 
اژدهـا را نمـاد امپراتـوران می داننـد، به طوری کـه نه تنهـا در چیـن 
بلکـه در متـن عبـری به مثابـٔه شـاهی بـر تخت نشـین اسـت کـه 
و  می پندارنـد  زندگـی  ضرباهنـگ  و  شـاهانه  وظایـف  نمـاد  را  آن 
چراکـه  می شـود؛  بـاران  بـاروری،  قـدرت،  تضمین کننـدٔه  گاهـی 
بـه آسـمان ها پـرواز کـرده و بـا ابرهـا و صاعقه هـا در ارتبـاط اسـت 
تاجدینـی، 1388(. گرابـران، 1388.  و  )جابـز، 1395.شـوالیه 

پرنـدگان: پرنـدگان نمـود و مظهـری از روح شـناخته شـده اند، 
به ویـژه پـس از مـرگ و صعـودش بـه آسـمان ها. پرنـدگان یکی از 
ویژگی هـای هـوا هسـتند که آن ها را تجسـم بخشـیده اند؛ چراکه 
در  طرفـی  از  آب وهـوا.  نـوع  بـا  می شـود  تنظیـم  آن هـا  مهاجـرت 
عرفـان اسـالمی سـخنی معـروف از بایزیـد در قیـاس میـان زاهـد 
«. زهاد  و عـارف برجای مانـده اسـت: »الزاهد سـیار و العـارف طیار
و  اوج  در  مـدام  روحـش  و  می کنـد  پـرواز  عـارف  و  می کنـد  سـیر 

فـرود اسـت )هـال، 1380: 39. تاجدینـی، 1388(.
ثبـات،  اسـتقامت،  آرامـش،  از  سـمبلی  کبوتـر  طوطـی:   ، کبوتـر
نشـانی  اسـت.  پاکـی  مظهـر  و  خلـوص  تـرس،   ، وقـار مالیمـت، 
را  کبوتـر  روح القـدس،  نشـانٔه  مسـیحیت  در  خداونـد.  قاصـد  از 
نمـادی از عشـق دانسـته اند )جابـز، 1395(. در قبایـل، کبوترهـا 
دور مقبره هـای امامـان مسـلمین کـه حامـی روسـتاها هسـتند 
زاری  اصـوات  مظهـر  را  کبوتـر  بغ بغـوی  طرفـی  از  امـا  می چرخنـد، 
بـه   .)Serp,1962: 49( دیده انـد  عـذاب  حـال  در  ارواح  نالـٔه  و 
روح  چـه  هـر  دارد:  بیـان  چنیـن  نیسـایی  گرگوریـوس  از  نقـل 
شـکل  بـه  نـور  در  و  می شـود  زیباتـر  شـود،  نزدیک تـر  نـور  بـه 
کبوتـری درمی آیـد؛ شـاید اینجاسـت کـه عاشـق، معشـوق خـود 
را، روح یـا کبوتـر خـود می پنـدارد. بـه هـر تقدیـری کبوتـر پرنـده ای 
مثبـت  ارزش هـای  همـواره  کـه  اجتماعـی  بی نهایـت  اسـت 

 .)1388 گرابـران،  و  )شـوالیه  می شـود  تأکیـد  نمادگرایـی اش 
و  اسـت  حیـات  آب  طلـب  در  همیشـه  طوطـی   ، عطـار گفتـٔه  بـه 
نیـز  حیـات  آب  می بینـد.  ظلمـات  راه  بندگـی  در  را  پادشـاهی 
در  کـه  اسـت  کسـی  نمـاد  طوطـی  و  اسـت  معرفـت  از  تمثیلـی 
راد،  سـهیلی  و  )فربـود  بازمی مانـد  اصلـی  عالـم  از  علـم  طلـب 
1382: 36(. ایـن پرنـده سـمبلی از پیام رسـانی، تندخویـی، مظهـر 
)جابـز، 1395(. صـدا  مقلـد  و  وراجـی  از  نمـادی  طمـع،  و  حـرص 

و  عشــق  پــاک،  روح  نمــاد  قمــری  لک لــک:  و  بلبــل  قمــری، 
ــمبلی از آرامــش، اســتقامت، نشــانی از وقــار  فــداکاری اســت. س
و تواضــع، مظهــر بی گناهــی و بــی آزاری، منــادی اخبــار آســمان ها 
می باشــد. قمــری در اســاطیر بــه الهــٔه عشــق و مــادر شــناخته 
، شــادکامی،  شــده اســت. بلبــل ســمبلی از خوشــحالی، ســرور
نــور  مظهــر  را  پرنــده  ایــن  ژاپــن  در  اســت.  تنهایــی  از  نشــانی 
به ویــژه  پرهیــزگاری  نمــاد  دانســته اند.  معرفــت  و  حقیقــت 
شــرقی  و  غربــی  اقــوام  از  بســیاری  میــان  در  فرزنــدی  تقــوای 
ــد  ــمبلی از قاص ــت. س ــر اس ــول عم ــادی از ط ــک نم ــت. لک ل اس
رحمــت  احتــرام،  نمــاد  مادرانــه،  صفــات  مظهــر  خوشــبختی، 
می نامنــد  نیــز  صبــح  یــا  و  طلــوع  نمــاد  را  لک لــک  مهربانــی.  و 
ــرار  ــا ق ــر روی آب ه ــح زود ب ــه صب ــت ک ــده ای اس ــن پرن ــه اولی چراک
می گیــرد و به خاطــر نوشــیدن آب پــاک و نابــود کــردن مارهــای 
ــم و  ســمی کــه در برخــی تمدن هــا دیــده شــده اســت مــورد تکری

)جابــز، 1395(. احتــرام اســت 
میـان  در  )گنبـد(:  اسـامی  معمـاری  اصلـی  عنصـر 
هنرهـای مختلـف، معمـاری بـه دلیـل گسـتردگی و جامعیتـش 
توحیـدی،  تفکـر  در  مسـلمان  هنرمنـد  و  دارد  ویـژه ای  ارزش 
هنرمنـد  می دانـد.  الهـی  انـوار  مشـکات  جلـوه گاه  را  جهـان 
الهـی  از حقایـق عرفانـی  مسـلمان می خواهـد هنـرش جلـوه  ای 
و  خالقیـت  ایـن  بـروز  بـرای  مناسـبی  عرصـٔه  معمـاری  و  باشـد 
یکـی  گنبـد  میـان  ایـن  در  اسـت.  حقایـق  نمایـش  از  گوشـه ای 
باتوجه بـه  اسـترلین  اسـت.  توحیـدی  و  عرفانـی  نشـانه های  از 
اندیشـٔه  و  فرهنـگ  نقـوش  و  معمـاری  زمینـه  در  مطالعاتـش 
ایرانـی دریافتـه اسـت: گنبدهـا یـک نشـانه هسـتند، بندرگاهـی 
نیـز  بیابان هـا  دل  در  دوردسـت ها  از  کـه  جان پناهـی  طبیعـی؛ 
قابل مشـاهده هسـتند و درختان نمودی از بهشـت و مساجد 
)اسـترلین، 1377: 168(. نبـی اکـرم در  آن می باشـد  از  نماینـدٔه 
روایـات معـراج گنبـدی را وصـف می کنـد کـه از صـدف سـفیدی 
بـر  و  گرفتـه  قـرار  کنـج  چهـار  در  چهارپایـه ای  بـر  و  شـده  سـاخته 
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روی هرکـدام از ایـن چهارپایـه ایـن چهار کالم »بسـم اهلل الرحمن 
الرحیـم« از فاتحه الکتـاب نوشـته شـده اسـت و چهـار جوی آب، 
اسـت،  ابـدی  سـعادت  مظهـر  کـه  طهـور  شـراب  عسـل،   ، شـیر
صـورت  از  جلـوه ای  قدسـی  مثـال  ایـن  می شـود.  جـاری  آن  از 
معنایـی روحانـی بـرای هـر گنبـد اسـت. صـدف را چونـان روح و 
گنبـد می تـوان تلقـی کـرد که نمـودی از عـرش الهی قابل تفسـیر 
اسـت. گنبـد مظهـر و نشـانی از آسـمان و زیر آن نمـودی از زمین 
تلقـی می شـود و کـرٔه گنبـد خـود مظهـر و تمثیلـی از نقطـٔه اولـی 
آن را نمـادی از وحـدت در کثـرت و  و وجـود اسـت کـه می تـوان 

.)1386 )معمـارزاده،  برشـمرد  بالعکـس 
موجـودات  آفرینـش  )فرشـته(:  انسـانی-مقدس  نقـوش 
معنـوی همچون فرشـتگان پیـش از خلقت مـادی انجام گرفته 
مالئکـه،  به عنـوان  اسـالمی  ادبـی  متـون  در  فرشـته ها  اسـت. 
از  مظهـری  و  نمـاد  کـه  می شـوند  یـاد  سبزپوشـان  روحانیـون، 
هسـتند  روشـنایی  و  هدایـت  نگهبانـی،  و  خیروبرکـت  قـوای 
)زمردی، 1382: 288(. مالئکه نمادی از فرزانگی و خرد هسـتند 
می کننـد  بازنمایـی  را  مظـروف  و  ظـرف  همچـون  مفهومـی  کـه 

.)1386 )معمـارزاده، 

نقوش اشیاء: 
مؤنـث،  اصـل  بـه  می تـوان  آن  سـمبلیک  معانـی  از  گلـدان: 
، حاصلخیـزی، دعـا، رشـد، شـکل انسـان، فراوانـی، مرگ و  تطهیـر
عقـل اشـاره کـرد. در قومیت هـای مختلـف گلـدان نشـانه های 
بـا  گلـدان  مثـاًل:  اسـت  داده  اختصـاص  خـود  بـه  را  متعـددی 
پرنـده نمـادی از سـعادت ابـدی اسـت و یـا گلـدان بـه همـراه گل 
نمـادی از هماهنگـی، برکـت، اتحـاد کامـل جسـم بـا روح اسـت 

.)1395 )جابـز، 
قندیـل: قندیـل یـا همـان چراغـدان و شـمعدان نمـادی از نـور 
نیکـوکار  انسـان های  از  نشـانی  اسـت.  عقـل  در  نـور  یـا  عقـل 
شـفاء،  روح  عدالـت،  نمایانگـر  قندیـل  به طورکلـی  می باشـد. 

.)298 )همـان:  اسـت  آرامـش  و  دانـش  فرشـتگان، 
ســاعت: ســاعت ســمبلی از مــرگ و یــا تولــد اســت. در واقــع 
ــی دوره  ــور پی در پ ــه ط ــه ب ــت ک ــان اس ــار زم ــت معی ــوان گف می ت
 ، ــار ــا، اخب ــوه نگرش ه ــان دهندٔه نح ــد. نش ــد می کن ــود را تجدی خ
جهــت  نشــانه  تأثیرگذارتریــن  اســت.  نگرانی هــا  و  اســترس ها 

ــان(.  ــده )هم ــته و آین ــال در گذش ــکار و اعم ــدن اف ــان ش نمای

نقوش تزئینی و نشانه های تصویری بر مبنای 

رویکرد نشانه شناسی )شمایل، نمایه، نماد(:
در این بخش از مقاله در جدول شـماره 1 به شناسـایی نشـانه و 
عناصـر تصویـری در هـر تصویـر می پردازیـم. شـایان ذکر اسـت از 
آوردن هرگونـه تصاویـر تکـراری در این پژوهش خودداری شـده 
از  درهرصـورت  اسـلیمی  نقـوش  وجـود  به عنوان مثـال  اسـت. 
یـک معنـی واحـدی برخوردار اسـت مگر اینکه فـرم آن تبدیل به 
یـک شـمایل شـده باشـد. در غیـر ایـن صـورت از آوردن تصاویـر 
اسـت.  شـده  جلوگیـری  تکـراری  موتیف هـای  و  نقش مایـه  و 
از  نمـودی  به عنـوان  فقـط  نوشـتاری  عناصـر  وجـود  همچنیـن 
آورده شـده اسـت، تفسـیر   

ً
عنصـر و نقش مایـٔه تصویـری صرفـا

و تشـریح ایـن نشـانه مرتبـط بـه رویکـرد زبان شناسـی می باشـد 
در  بنابرایـن  اسـت؛  خـارج  رو  پیـش  طـرح  مطالعاتـی  حـوزٔه  از  و 
جـدول شـماره 1 فقـط بـه شناسـایی ایـن عنصـر مقـدس اکتفـا 
شـده اسـت چراکه دارای مضامین و مفاهیم مفصلی اسـت که 
جـدول  در  نمی باشـد.  پژوهـش  ایـن  مسـتلزم  آن  بـه  پرداختـن 
شـماره 2 عناصـر تصویـری بـا رویکـرد نشانه شـناختی از دیـدگاه 
توزیـع  ادامـه  در  اسـت.  گرفتـه  قـرار  شناسـایی  مـورد  پیـرس 
فراوانـی بیـن نقـوش موردمطالعـه و محاسـبات و ارزیابی هـا در 

جـدول شـماره 3 صـورت خواهـد گرفـت.
تصویـری  عناصـر  و  نشـانه  باتوجه بـه  دو  شـماره  جـدول  در 
دسـتٔه  سـه  بـه  مطالعاتـی  نمونه هـای  آزادی  صحـن  در  موجـود 
طبیعت گرایانـه ، فیگوراتیو-انتزاعـی، انتزاعـی نـا شبیه سـاز قابل 
تقسـیم هسـتند. در ایـن طبقه بنـدی ممکـن اسـت نمونه های 
مطالعاتـی در هـر سـه دسـته قـرار بگیرنـد، چراکـه ایـن نمونه هـا 
هسـتند  گسـترده ای  مفاهیـم  دارای  مذکـور  نشـانه های  در 
کـه نشـانه ای از هویـت بصـری را تداعـی می کنـد. بـه بیـان دیگـر 
نشـانه ها امـکان اجتمـاع، حضـور مشـترک و هم زمـان خواهنـد 
نمایـه ای،  نمادیـن،  جنبـٔه  سـه  هـر  پیـرس  گفتـٔه  بـه  داشـت. 
 بـا یکدیگـر در تداخـل هسـتند. یـک 

ً
شـمایلی همیشـه و غالبـا

 ممکـن اسـت در بافتـی در منـش شـمایلی )شـباهت( بـه 
ّ

دال
)مفهـوم  نمادیـن  منـش  در  دیگـر  بافـت  در  و  شـود  گرفتـه  کار 
از  نقـل  بـه  باشـد.  )اسـتعاری(  نمایـه  یـا  و  اختیاری-قـراردادی( 
: اینکـه نشـانه ای نمادیـن اسـت، شـمایلی اسـت  دانیـل چندلـر
وابسـته  نشـانه  آن  کاربـردی  شـیؤه  بـه  اصـل  در  نمایـه ای  یـا  و 
می کنـد  بیـان  چنیـن  یاکوبسـن  از  نقـل  بـه  سـجودی  اسـت. 
شـمایلی،  نمادهـای  نمادیـن،  شـمایل های  می توانیـم  مـا  کـه 
داشـته  غیـره  و  نمایـه ای  نمادهـای  نمایـه ای،  شـمایل های 
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پهلـوان، 1390.   .40 سـجودی، 1382:  )وولـن، 1998.  باشـیم 
.)1989 یاکوبسـن، 

یافته های پژوهش و نتیجه گیری:
مفسـران و پژوهشـگران بـه هنـگام تشـریح و تبییـن نشـانه ها 
 از ابـزار نشانه شـناختی برای رمزگشـایی 

ً
و عناصـر تصویـری غالبـا

کـه موجـب  آنچـه  نشـانه های تصویـری بهـره می برنـد؛ بنابرایـن 
تفـاوت بیـن نشـانه و نشانه شناسـی شـده اسـت این اسـت که 
تقسـیم بندی  یـک  از  را  خـود  اصلـی  انگاره هـای  نشانه شناسـی 
دیگـر  بـار  دانسـتیم  ذکـر  بـه  الزم  کـه  برمی گزینـد  وجهـی  سـه 
نشـانه  سـاختار  دررابطه بـا  سـی.اس.پیرس  نظریـه  دررابطه بـا 

ارائـه نماییـم: توضیـح و توصیفـی 
نمادهـا: دال شـباهتی بـه مدلـول خـود نـدارد و فقـط بـر اسـاس 
به عنوان مثـال  می شـود؛  مرتبـط  بـدان  اختیـاری  داد  قـرار  یـک 

نوشـتاری؛ عناصـر  تمامـی 
بـه  مسـتقیم  به صـورت  بلکـه  نیسـت،  اختیـاری  دال  نمایه هـا: 
مفاهیمـی  اسـت  ممکـن  حتـی  و  اسـت  مرتبـط  مدلـول  خـود 

به غیـراز مفاهیـم مرتبـط داشـته باشـد؛ به عنوان مثـال: دود، رد 
؛ پا

شـمایل: مدلـول بـه دلیـل شـباهت بـه دال یـا بـه ایـن دلیـل که 
تقلیـدی از آن اسـت دریافـت می شـود؛ به عنوان مثـال: نقاشـی 

ماکت چهـره، 
ازایـن رو بـا درنظرگرفتن پژوهش های میدانـی صورت گرفته 
دررابطه بـا عناصر و نشـانه های تصویری صحـن آزادی همچنین 
باتوجه بـه درنظرگرفتـن نظـرات کارشناسـان ایـن حـوزه در حـرم، 
تصویـری  عناصـر  نشانه شناسـانٔه  رویکـرد  زمینـٔه  در  مطالعـات 
نمادیـن،  معانـی  و  مفاهیـم  تشـریح  و  تبییـن  آزادی،  صحـن 

بـه  پاسـخ  پـی  در  نیـز  و  آن  در  تصویـری  نشـانه های  سـمبلیک 
سـؤاالت ایـن تحقیـق چنیـن نتیجـه گرفتـه می شـود:

صحـن  در  بی نهایتـی  طرح هـای  اینکـه  باتوجه بـه 
پـر  حـرم  جای جـای  گفـت  می تـوان  و  هسـتند  قابل مشـاهده 
تصویری-تزئینـی- عناصـر  امـا  اسـت  تزئینـات  و  نقـوش  از 

بصـری مزیـن شـده در چهـار ایـوان و درب چوبـی ایـوان صحـن 

 جدول شماره 2: شناسایی عناصر و نشانه های تصویری در 16 تصویر مطالعاتی از حرم رضوی )منبع: نگارندگان(
Table No. 2: Identification of decorative themes in 16 study images of the Razavi shrine

 های تصویری نشانه
 
 

 شماره  تصاویر 

یاء
اش

 

 انسانی  معماری حیوانی گیاهی  نوشتاری  هندسی

عی 
تزا

ان
 

3
عی

ضل
 

4  
عی

ضل
 

5  
عی

ضل
 

6  
عی

ضل
 

8  
عی

ضل
 

10  
عی

ضل
 

12  
عی

ضل
یق  

تعل
نس

 
لث 

ث
یق  

تعل
می  

سلی
ا

یی 
ختا

 
عی 

طبی
ی 

 ها
گل

 
خت 

در
 ها  

ژده
ا

ان  
دگ

پرن
 

نبد  شیر
گ

اره 
من

شته 
فر

 

         * *  *         *  1تصویر شماره
     *  * * * *         *    2تصویر شماره
 *    *  * * * *         *   * 3تصویر شماره
  * *  *  * * * * *  *         * 4تصویر شماره
         * *   *      *    5تصویر شماره
          *   * * * * * * * *   6تصویر شماره
          *   * * * * * * * *   7تصویر شماره
    * * * * * * *        *     8تصویر شماره
     *    * *             9تصویر شماره
         * *  *           10تصویر شماره
     *    * *         *    11تصویر شماره
         * *             12تصویر شماره
          * * *           13تصویر شماره
         * * * *           14تصویر شماره
         * * * *         *  15تصویر شماره
         * *            * 16تصویر شماره  
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 نوع نشان
 
عناصر 

 تصویری

 نمادین  شمایلی  اینمایه
نوع 
 نشان

 نمادین  شمایلی  اینمایه

ت 
طبیع

انه 
گرای

 
تیو 

ورا
فیگ

-
عی 

نتزا
ا

 
شبیه

ی نا
زاع

انت
 ساز 

ت 
طبیع

انه 
گرای

 
تیو 

ورا
فیگ

-
عی 

نتزا
ا

 
شبیه

ی نا
زاع

انت
 ساز 

ت 
طبیع

انه 
گرای

 
تیو 

ورا
فیگ

-
عی 

نتزا
ا

 
شبیه

ی نا
زاع

انت
ری ساز 

صوی
ر ت

اص
عن

 

ت 
طبیع

انه 
گرای

 
تیو 

ورا
فیگ

-
عی 

نتزا
ا

 
شبیه

ی نا
زاع

انت
 ساز 

ت 
طبیع

انه 
گرای

 
تیو 

ورا
فیگ

-
عی 

نتزا
ا

 
شبیه

ی نا
زاع

انت
 ساز 

ت 
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جدول شماره 3: مطالعه نمونه های متنوع از نشانه های تصویری در صحن آزادی آستان قدس رضوی )منبع: نگارندگان(
Table No. 3: Study of various examples of visual signs in the Azadi courtyard of Astan Quds Razavi
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قابـل  تصویـری  عنصـر  هفـت  در  رضـوی  قـدس  آسـتان  آزادی 
: نقـوش جانـوری  طبقه بنـدی و تبییـن هسـتند1 کـه عبارت انـد از
)طرح هـای  گیاهـی  نقـوش  اژدهـا(،  پرنـدگان،  انـواع   ، )شـیر
نقـوش  طبیعـی(،  گل هـا  از  وسـیعی  انـواع  ختایـی،  اسـلیمی، 
سـاعت(،  گلـدان،  )قندیـل،  اشـیاء  نقـوش  )فرشـته(،  انسـانی 
وسـیع  نقـوش  نسـتعلیق(،  تعلیـق،  )ثلـث،  نوشـتاری  نقـوش 
هندسـی بـا اضـالع مختلـف )سـه ضلعـی الـی دوازده ضلعـی و در 
تلفیـق بـا یکدیگـر و در فرم های زیباشناسـانٔه متنوع هندسـی(، 
نقاشـی از معمـاری خـود حـرم )گنبـد حضـرت امـام رضـا همـراه بـا 
شـیروانی دار  سـقف های  بـا  معماری هایـی  مناره هـا،  و  گلدسـته 

1. الزم بــه ذکــر اســت نمونه هــای مطالعاتــی اربــاب تنــوع نقــش مــورد بررســی قــرار گرفتــه شــده اســت و نــه از منظــر گســتردگی نقــوش حجــم به کارگرفته شــده از نشــانه های 
تصویری.

کلیسـا(. شـبیه 
بـا  فضـا  نمـودن  مصـور  و  تصویرسـازی  اینکـه  باتوجه بـه 
صورت گرفتـه  مقدسـی  مـکان  یـک  در  مختلـف  تکنیک هـای 
شـده اسـت، لـذا هنرمنـد سـعی در طراحـی نقـوش و عناصـری 
بـارگاه  و  معنـوی  جایـگاه  یـک  شـأن  در  و  متناسـب  کـه  نمـوده 
معصـوم  امـام  یـک  شـأن  خـور  در  مهم تـر  و  مطهـر  عظمـت،  بـا 
مسـلمانان و شـیعیان اسـت؛ لـذا نشـانه های تصویـری طراحـی 
شـده چـه در قالـب نقـوش انتزاعـی و یـا چـه به صـورت نقـوش 
و  معانـی  دارای  بایـد  باشـند،  شـده  محصـور  غیـره  و  جانـوری 
حفـظ  را  منـزه  و  متدیـن  جایـگاه  یـک  شـئون  کـه  مفاهیمـی 

جدول شماره3: محاسبه  درصد آمار متغیرها در هر نشانٔه تصویری به طور مجزا و توزیع فراوانی نتایج آزمون نشانه هاشناسی)منبع:نگارندگان(
Table 4: Calculating the percentage of statistics of variables in each decorative theme separately and distributing the frequency of the test results 
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می کننـد، قـرار بگیرنـد؛ لـذا تأکیـد و گسـتردگی رمـزگان در خلـق 
نشـانه های تصویـری به روشـنی قابـل رویـت می باشـد، ازایـن رو 
)نقـوش  هندسـی  نقـوش  الـف(  می دهـد:  نشـان  بررسـی ها 
توحیـد،  همچـون  مفاهیمـی  چندضلعـی(:  و  هندسـی  انتزاعـی 
پویایـی،  پایبنـدی،  تعـادل،  تـوازن،  وحـدت،  در  کثـرت  معـاد، 
عدالـت، فرمان بـرداری، نشـانی از اولیـا و اوصیـاء، تجلـی صفـات 
هسـتی،  در  تناسـبات  و  جهان شناسـی  از  نشـانی  و  الوهیـت 
نقـوش  ب(  می دهـد.  نشـان  و  کـرده  متبلـور  را  رحمانـی  فیـض 
اکثریـت  اسـت  جالـب  طبیعت گرایانـه(:  )آبسـتره،  گیاهـی 
آبسـتره و چـه طبیعت گرایانـه هـر دو دارای  گیاهـی چـه  نقـوش 
معانـی و مضامیـن مشـترکی هسـتند کـه اشـاره به لطافـت روح، 
اوصیـاء،  و  اولیـا  بـه  اشـاره  معرفـت،  و  حقیقـت  تعقـل،  و  خـرد 
پناهگاه هایـی  رضـوان،  بـاغ  و  بهشـت  عالـم  تجلـی  آرامـش، 
، پرنـدگان(:  امـن و سـکر دارد. ج( نقـوش جانـوری )اژدهـا، شـیر
قابل مشـاهده  جانـوری  نقـوش  بیـن  در  کـه  اشـتراکی  وجـه 
اسـت وجـود نیرو هـای پنهـان از قـدرت، نگهبانـی و محافظـت، 
یـک  از  نقـوش  ایـن  دارد.  اخالقـی  فضائـل  و  رذایـل  بـه  اشـاره 
برخـوردار  مختلـف  تمدن هـای  بیـن  در  مشـترکی  معانـی 
هسـتند کـه نشـانی از نیروهـای خیـر و شـر را بازنمـود می سـازد. 
نشـانی  شـیر  و  اژد هـا  بیـن  گرفت وگیـر  نقـوش  به عنوان مثـال: 
از ضدیـت وجـود دارد. محافظـت شـیر از ایـن مأمـن و جایـگاه و 
جلوگیـری از نفـوذ شـیاطین. نشـانی از تقابـل دو نفـس امـاره و 
لوامـه. نشـانی از پیـروزی حـق بر باطـل. چراکه در رمزگشـایی این 
نشـانٔه تصویـری مشـاهده می شـود شـیر پـای خـود را روی بـال 
و پـای اژدهـا قـرار داده اسـت و تسـلط بـر دو عنصـر اصلـی اژد هـا. 
د(، نقـوش انسـانی )فرشـته(: این نقش را مظهـری از روحانیت، 
نقـوش  می پندارنـد.  روشـنایی  و  هدایـت  تجلـی  برکـت،   ، خیـر
معمـاری )گنبـد، گلدسـته(: به طورکلـی ایـن نقـوش را مظهـری از 
پناهـگاه امنـی می داننـد کـه متصل کنندٔه عرش و فرش اسـت. 
بـارگاه ملکوتـی، آغـاز و انتهـا، وحـدت و کثـرت، پایـان ظلمـات و 

می کنـد. تداعـی  را  نـور  بـه  رسـیدن 
در  تصویـری  نشـانه های  و  عناصـر  نقـش،  تنـوع  بـاب  از 
صحـن آزادی مـورد مطالعاتـی بـا رویکـرد بـه نظام نشانه شناسـی 
میـزان  میانگیـن  شـده اند،  تقسـیم بندی  دسـته  هفـت  بـه 

اسـت: زیـر  شـرح  بـه  نقـوش  به کارگیـری 
نقـوش   ،%249 گیاهـی  نقـوش   ،%66 هندسـی  نقـوش 
اشـیاء  و  بی جـان  عناصـر   ،%7 نوشـتاری  عناصـر   ،%42 جانـوری 

9%، تصویرسـازی معمـاری 6% و 3% نقـوش انسـانی )مقـدس( 
مجمـوع  در  کـه  اسـت  متغیرهایـی  آمـار  درصـد  محاسـبٔه 
نشـانه های تلفیقـی از نقـوش مطالعاتـی به دسـت آمده اسـت.
در بیـن عناصـر تصویـری چه ارتبـاط نشانه شناسـانه ای بین ربط 
بیـن  معنایـی  اشـتراک  وجـه  می باشـد؟  موجـود  مدلـول  و  دال 

نقـوش چیسـت؟
امکانـات نامحـدود روابـط میـان عناصـر بصـری )تصویـری-

نوشـتاری(، به صـورت انـواع مختلفـی از روابـط، قابـل طبقه بندی 
سـازمان دهندٔه  اصـل  سـه  دارای  آن هـا  همگـی  کـه  هسـتند 
و  تنـوع  هماهنگـی،  اصـل   : از عبارت انـد  کـه  می باشـند  روابـط 
روابـط  شـمایل.  نمایـه،  نشـانه،  نشانه شناسـی:  در  و  وحـدت 
در  موردمطالعـه  مدلول هـای  و  دال  بیـن  نشانه شناسـانٔه 
بـر سـه دسـته قابـل تقسـیم بندی  سـه مجموعـه مذکـور خـود 
-انتزاعـی،  فیگوراتیـو  طبیعت گرایانـه ،  شـامل  کـه  هسـتند 
کـه  گونـه  همـان  روابـط  ایـن  هسـتند.  ناشبیه سـاز  انتزاعـی 
پیش تـر بیـان شـد ممکـن اسـت به صـورت تلفیقـی و ترکیبـی 
از دیگـر نشـانه ها باشـند. آنچـه کـه در آثـار مطالعاتـی یافـت شـد 
داللت هـای معنایـی مشـترک و متعـددی اسـت کـه میـان یـک 
دیگـری  بـا  هنـر  و  فرهنـگ  تمـدن،  اجتمـاع،  یـک  تاریخـی،  دورٔه 
باشـد. تأویل هـای مختلفـی از نشـانه های صورت گرفتـه اسـت 
انجـام  تکـراری  متغیرهـای  کـه  مسـئله  ایـن  درنظرگرفتـن  بـا  کـه 
روابـط  بیـن  نشـانه ها  کـه  می شـود  گرفتـه  نتیجـه  چنیـن  نگیـرد 
شـمایلی- نمایه ای-شـمایلی،  نمایه ای-نمادیـن،  نشـانه های 
نمادیـن- نمادین-نمایـه ای،  شـمایلی-نمادین،  نمایـه ای، 

یـک  خـود  تأویلـی  مـورد  نمونـه  ایـن  گرفته انـد.  قـرار  نمایـه ای 
نشـانه اسـت کـه ایـن نسـبت می تواند تـا بی نهایـت ادامـه یابد. 
چراکـه مـورد تأویلـی خود نمـاد چیز دیگری اسـت و بـه معناهای 
ضمنـی داللـت دارد. به عنوان مثـال: تصویـر گنبـد یا یک نقشـی 
قـرار  شـمایلی  دسـتٔه  در  باشـد  شـبیه  گنبـد  بـه  می توانـد  کـه 
آسـمان  آن می توانـد )مـورد تأویلـی( نمـاد  می گیـرد و همچنیـن 
باشـد. آسـمان خـود دارای مفاهیمی عمیق اسـت کـه این رابطه 
همچنـان می توانـد ریشـه و شـاخه پیـدا کنـد کـه در دسـته های 
در  مدلـول  و  دال  رابطـٔه  شـود.  گنجانـده  نمایـه ای  و  نمادیـن 
و  می شـود  تعیـن  اختیـاری  تعاریـف  و  قراردادهـا  بـا  نمادهـا 
گروه هـای دیگـری  ایـن قـرار دادهـا می توانـد اسـتوار بـوده و در 
گل  به عنوان مثـال:  شـوند.  نشـان داده  شـمایل  همچـون 
شاه عباسـی نسـبت داده می شـود بـه گل هـای نیلوفـر و انـار یـا 
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لوتـوس کـه ایـن نمونه نه تنها شـمایل اسـت بلکـه دارای روابط 
نمادیـن و نمایـه ای می باشـد، چراکـه بـر اسـاس روابط شـباهت، 

اسـت. شـده  شـکل گرفته  اسـتعاره  و  قراردادهـا 
انتخـاب نقش مایه هایـی کـه ریشـه در فرهنـگ و هنـر ایـران 
دارنـد و هماننـد بازنمـودی از هویـت ملـی محسـوب می شـوند، 
تأثیرگذارتـر  و  عمیق تـر  مفاهیمـی  دارای  هم زمـان  خوانـش  در 
بیـن  اشـتراک  وجـوه  مطالعاتـی  نمونه هـای  در  بـود.  خواهنـد 
نشـانه های تصویـری و نیـز تقسـیمات نشانه شناسـی مفاهیـم 
اسـالمی  نقـوش  به طورکلـی  اسـت.  شـده  مشـاهده  بسـیار 
دال  بـه  شـباهت  عیـن  در  و  هسـتند  نمایـه ای   

ً
تمامـا به نوعـی 

برخـوردار  نیـز  نمادین-نمایـه ای  مصداق هـای  از  و  مدلـول 

از  شـده  تجلی یافتـه  اصلـی  مضمـون  همچنیـن  می باشـند. 
تقدیـس،  از  مظهـری  و  تمثیـل  تصویـری  نشـانه های  و  نقـوش 
تطهیـر روحانیـت می باشـد. نشـانه های تصویـر منتخـب شـده 
وجـوه  و  داشـته  هم خوانـی  مقـدس  مـکان  و  فضـا  بـا  کامـاًل 
مقـدس  و  معنـوی  فضـای  بیـن  روابـط  در  بی شـماری  اشـتراک 
و نقـوش بررسـی شـده قابل توجـه اسـت کـه همگـی نمـودی از 
عشـق،  و  قلـب  روح،  بهشـت،  و  بـاغ   ، نـور و  روشـنایی  حقیقـت 
ملکـوت،  ناسـوت،  عالـم  و  کامـل  انسـان  اندیشـه،  و  عقـل 
نشـانه های  اکثریـت  در  مضمون هـا  ایـن  اسـت.  جبـروت 

اسـت. شـده  نمایـان  به وضـوح  مطالعاتـی 
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