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مجموعه عليقلي آقا 1از مهمترين مجموعههاي دورة سلطان حسين است .برخالف آثار مشابه اين دوره،
که در نقوش «سردر» از نقشمايههاي مورد عالقه جامعه شيعي استفاده شدهاند ،در اين «سردر» جز آيات
قرآني ،اشاره مكتوب و يا نشانههايي چون نام علي (ع) مالحظه نميشود ،ولي در بطن نقوش عاري از آن
عالئم در «اسپرهاي» سردر اين نام پنهان نگاه داشته شده و ناظر تنها با جستوجو و کنجکاوي عميق
ميتواند به آن دست يابد .علت اين امر ،به نظر ميرسد پارهاي مالحظات روانشناختي مبتني بر ويژگيهاي
تاريخي ،اجتماعي ،سياسي و فرهنگي اين دوره باشد که به زبان رمز و تمثيل ارائه شده است .هدف اين
نوشتار ،در اين مرحله 2بهدست آوردن «نمونه»3اي از زبان رمزي است که به «مؤلفههاي معماري» 4تبديل
شده است .اين پژوهش متکي بر تجربهها ،مطالعات ميداني نگارنده و نيز مطالعات تطبيقي است و روشن
ساختن ،نقوش استفاده شده در سردر ،مبتني بر نظام کاربرد نقوش ،هندسه ،و اعداد يا رمزهايي است که
متفکران اين دوره ،در اين اثر بر جاي گذاشتهاند و تناسبات معماري « سردر» را بر آن استوار كردهاند.
كليدواژهها :سردر ،مسجد عليقلي آقا ،مدرسه چهارباغ ،معماري صفوي ،نقوش پيلي.
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 1عضو هيئت علمي دانشکده معماري و شهرسازي ،دانشگاه هنر اصفهان ،استان اصفهان ،شهر اصفهان

E-mail: h_pournaderi@yahoo.com

نامۀ معماری و شهرسازی
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واکاوي رمز نهفته در سردر «مسجد عليقلي آقا»

واکاوي رمز نهفته در سردر «مسجد عليقلي آقا»

تاريخ دريافت مقاله1389/12/11 :
تاريخ پذيرش نهايي1390/03/04 :
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نامۀ معماری و شهرسازی
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سير معماري صفويه روندي يکنواخت نداشته است .آثار آغازين اين دوره در تداوم شکوهمندي
دوره تيموري بود ،با اين تفاوت که در مرزبندي جديد جغرافيايي و فرهنگي و مذهبي که با قاطعيت
و خونريزي همراه بود ،5شکل گرفت .اين شرايط روند معماري و هنرهاي بهکار رفته در آن را
در مسيري قرار داد که ميراث پيشين به تدريج از تبريز تا اصفهان راهي به تناوب ،از شکوهمندي
اسمعيل به ظرافت طهماسب ،و از شکوهمندي عباس اول به ظرافت تدريجي تا پايان دوره صفويه
را طي كرد و خود را به لحاط فرهنگي و اجتماعي و ويژگيهاي طبيعي پايتخت جديد سازگار و
تثبيت کرد .در انتهاي دورة «سليمان و حسين» ،اثري از شکوهمندي بناها بر جاي نماند و معماري
بهتدريج به هيئت شاعرانه و ظريف درآمد .با افول قدرت سياسي و اقتصادي صفويه در پايان
اين دوره ،نقش مدارس و علماي مذهب شيعه در اداره امور کشور ،اهميت يافت .بازتاب اين امردر
معماري ،آثار تزئيني ظريف و متفکرانهاي بود که گاه درک و دريافت آن پيچيده و به عمد پوشيده
و مرموز جلوه ميکرد .ازجمله اين آثار«سردر مسجد عليقلي آقا»ست .در نماي سردر مسجد
ِ
نقش دو «ا = الف» و در «اسپرهاي» جانبي آن ،دو «اهلل» بزرگ جاي داده شده که به گونهاي مخاطب
را ـ با پرسشهايي از اين دست ـ به کنجکاوي واميدارد:
•آيا منظور مشخصي براي طرح اين نقوش (نقوش «ا» و«اهلل») در نظر گرفته شده است؟
ِ
نقوش سر ميتوان توضيح داد؟
•آيا همبستگي اين نقشها را با هم و با ساير
•چه پديدهاي در درون اين نقشها پنهان است؟
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نظري به آثار شاخص اين دوره
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مجموعه اين پرسشها فرضيهاي را به وجود ميآورد ،كه در ادامه بدان پرداخته ميشود:
اين «نقش»ها همچون پردهاي است که بر «مفهوم» (يا مفاهيم) و يا «ويژگيهاي روانشناسانه»اي
کشيده شده است که به داليل مشخصي در دوره خود نميتوانستهاند ـ و يا نخواستهاند ـ آشکار
باشد ،و ممکن است کشف آن ،وجود اهدافي را روشن سازد.
حاصل اين پژوهش ،تأمل و مروري بر نقشهاي سردر مسجد مذکور و مقايسهاش با همزاد
آن در مدرسه چهارباغ ،سردر امامزاده احمد و ديگر سردرهاي دوره سلطان حسين است (که
نگارنده انجام داده است).
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با اقتدار حکومت صفويه و تأسيس بناهای عامالمنفعه ،مراکز اقتصادي و اجتماعي و سياسي
جامعه در جهت اهداف تبليغي و رواج سياستهاي حکومت توسعه يافت .مدارس علوم ديني که
مهمترين پايگاه تبليغي بود ،در چند دهه پاياني اين دوره چنان اهميتي يافت که امور تدريس و
همچنين مديريت نظام اداري و نيز مقام شيخاالسالمي را به يکي از اعاظم وقت که مورد اعتماد
ِ
مؤلف
شاه بود تفويض كردند .6با تأسيس مدرسه چهارباغ در دوره سلطان حسين ،بنا به روايت
«ذيل وقايع السنين و االعوام» اين مقام و همچنين مقام رياست امور مدرسه به «عالمه آمير محمد
باقرا» تفويض شد .7با بهرهبرداري از مدرسه ،در سال1120ه.ق .مدرسه چهارباغ اعتبار فوقالعاده
يافت .همانگونه که مؤلف مذکور مينويسد« ،شاه همه کارهاي خود را موافق شرع شريف ميکند
و مسائل را جمع ًا از حضرت استادي عالمه العلمايي  ...اخذ ميکند  ...و در اکثر کارهاي خود با
8
حضرت عالمي استادي مصلحت ميکند».
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مقايسه نمونههايي از سردرهاي دوره سلطان حسين

از آثار معماري ساختهشده در  29سال پادشاهي سلطان حسين (جلوس به تخت پادشاهی در سن
 26سالگی ،عزل 1135 :ه.ق ).در اصفهان به غير از کاخ فرحآباد ،کاروانسراي مادرشاه و بازار
مجاور آن چند مسجد و مدرسه برجاي مانده است .مدرسه سلطاني چهارباغ ،مدرسه جالليه،
مدرسه مريمبيگم ،مدرسه نيمآورد ،مدرسه شمسآباد ،سردر و الحاقات امامزاده احمد ،سردر و

نامۀ معماری و شهرسازی

در ميان تزئينات دوره صفويه ،تزئينات دورههاي شاه طهماسب ،شاه سليمان و شاه سلطان
حسين ويژگيهاي چشمگير و معاني پرارزشي درخود دارند :با آنکه نماياني ارزشهاي بصري،
هندسه و دقت اجرا در ريزهکاريهاي پيچيده هنري هريک مشخصه ذاتي و استقالل تام و تمام
خود را دارد ،با اين حال بسياري از قرابتها گوياي نزديکي و دغدغههايي است که هنر اين دوران
بر آنها تأکيد ورزيده است .بهعبارت ديگر مفاهيم هنري در دوران پادشاهي سليمان و حسين،
پس از فاصله گرفتن از چارچوبها و قواعد مکتب هنري طهماسب ،چرخشي آشکار و رويکردي
دوباره به بيان هنري دوره آغازين صفويه يافت؛ هرچند اين رويکرد به داليل مشخص سياسي
اجتماعي نميتوانست جريان هنري تمامعياري باشد .در معماري ،عناصر شاخصي چون سردرها
و ايوانها که تقريب ًا در تمامي بناها به زيور فنون و آرايههاي هنري آراسته ميشد ،از نظر بيان
و محتوا ،تقارن معناداري با دوره مذکور بهدست آوردند .درونمايههاي نقوش ،به ويژه در
طرحهاي هندسي اهميت خاصي دارند .تاکيد روشن بر اهميت و دقت در طرح گرههاي هندسي و
رنگ در دورههاي طهماسب و سلطان حسين و خلوص ساختار آجري گرهها در دوره سليمان به
نظر ميرسد گوياي دغدغههايي هستند که بيش از آنکه به بيان هنري دوران توجه داشته باشند،
بازتاب اِعمال سياستهاي فرهنگي و اجتماعي دستگاه سياسي کشور در آن روزگار است.
گونهاي از آرايههاي تذهيبي که در دوره طهماسب اول از صفحات کاغذي بر جدارههاي
معماري انتقال يافته بود (ن.ک .نقوش و آرايههاي اين دوره در ايوان جنوبي مسجد جامع اصفهان)
و ميراث برآمده در عهد تيموري قلمداد ميشد ،دوباره بارويکردي متناسب با روزگار سلطان
حسين ،در معماري ظهور كرد .ازجمله ويژگيهاي بارز اين معماري ،معنويتي بود که با بهکارگيري
عوامل طبيعي ،باغ ،آب و جز آن ،انسان را در برابر فطرت خود قرار ميداد .بديهي است نقش
مصالح و هن ِر بهکارگيري آن در ارزش و غناي معاني اهميت پيدا كرد و جايگاهي محوري در
معماري بهدست آورد .اشعار نغز در قالب کتيبهها ،که گاه به مصاديق اغراقآميز ميپرداخت ،در
مواضعي شايسته در بنا جاي گرفت و همنشيني بارزي بين اعداد (سال اتمام بنا) ،اشعار ،نقوش
و عاليم بهوجود آمد .از نقشها و گرههاي پيلي 9فراوان استفاده شد« .ماده تاريخي» رمزگونه و
بازي «اعدادِ سالنماي» آن شيرين و آهنگينترگرديد (همان) .يکي از اين نقوش وابسته همچون
کشکول ،شمعدان و قنديل ـ که از عهد عباس اول رايج شده بود ـ تداوم يافت .10الگوهاي هندسي
پيچيدهتر شدند .اين نشانهها در آثارمعماري دوره سلطان حسين بهويژه ،و بيشتر در سردرهاي
بناهاي مذهبي ازجمله مساجد ،مدارس و مقابر ظاهر شد (همان) .وجود چنين نقوش و الگوهايي
در مدرسه چهارباغ ،مدرسه جالليه ،سردر امامزاده احمد و ديگر بناهاي مشابه ،به گونهاي است
که شباهتهايي را ميان نماي ظاهري آنها به وجودآورده است.

واکاوي رمز نهفته در سردر «مسجد عليقلي آقا»

نگاهي به معماري دوره سلطان حسين
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عرض در دولنگه =  200سانتيمتر
عرض هر سکو = عرض هر اسپر روبهرو =  88سانتيمتر
عرض سنگ مرمر پشت بغل دهانه که در ورودي را در خود جاي داده است =  240سانتيمتر
عرض دهانه سردر ،از اسپر تا اسپر (از پشت سکو تا پشت سکو) =  412سانتيمتر
طول اسپر جانبي (طول سکو ،يا عمق يا فرورفتگي سردر) =  212سانتيمتر
ارتفاع سنگ مرمر دهانه (باالي اسپرها تا کف ،و فاصله کف تا زير کتيبه) = 340سانتيمتر
ارتفاع در =  220سانتيمتر
ارتفاع اسپر روبهرو =  213سانتيمتر
ارتفاع سکو از کف سردر =  67سانتيمتر
عرض کتيبه باالي سنگ مرمر ورودي =  50سانتيمتر
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سردر مسجد عليقلي آقا
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الحاقات امامزاده اسمعيل ،سردر و الحاقات امامزادگان درب امام است .اسلوب معماري سردرهاي
همه اين بناها به جز دو سرد ِر مدرسه چهارباغ و امامزاده درب امام ،کموبيش شبيه به يکديگرند.
سردر مدرسه چهارباغ ،عمارتي فاخر است که تمام ًا با کاشيکاري نفيس معرق پوشانده شده
است که ترکيببندي اجزاي معماري آن از الگوي مسجد جامع عباسي پيروي ميکند .سردرهاي
ديگر نيز کوچکشده همين دو سردر به نظر ميآيند که اين خود نشان از آن دارد كه سرمشق همه
آنها در مقياسي کوچکتر ،مسجد مذکور بوده است.
سردر امامزاده درب امامُ ،ن ُقل زيادي ندارد و همين باعث حذف قطار مقرنس سردر شده است.
با اين حال ،ترکيببندي ساير آرايههاي اين سردر همانند سردرهاي مذکور است .اسلوب سه
سردر که درمجموع مشخصات نسبت ًا کاملي از سردرهاي اين دوره را نمايش ميدهند ،در ادامه
مورد مقايسه قرار ميگيرند:
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عرض در دو لنگه =  129سانتيمتر
عرض سکو =  74سانتيمتر
طول اسپر جانبي (طول سکو ،عمق سردر) =  186سانتيمتر
عرض دهانه سردر (از پشت اسپر تا پشت اسپردر دو جانب ورودي) =  317سانتيمتر
عرض کتيبه باالي سنگ مرمر ورودي =  30سانتيمتر
ارتفاع سنگ مرمر دهانه (باالي اسپر تا کف ،يا فاصله کف تا زير کتيبه) =  309سانتيمتر
ارتفاع در =  227سانتيمتر
ارتفاع کاشيکاري اسپر روبهرو (نظيرآن در اسپرهاي جانبي) =  135سانتيمتر
ارتفاع سنگ ازاره اسپر روبهرو از زير کاشيکاري تا روي سکو =  103سانتيمتر
ارتفاع سکو =  74سانتيمتر

سردر امامزاده درب امام

اين سردر که الحاق شده و متصل به سردر نفيس اصلي دوره تيموري بقعه است ،به گونهاي در
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شكل  .1سردر مسجد عليقلي آقا ،مادي فدين ستون فقرات مجموعه

سردر ورودي مسجد عليقلي آقا
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مجموعه بناهاي عليقلي آقا مهمترين مجموعه اين دوره پس از مجموعه مدرسه ،کاروانسرا
و بازار سلطاني چهارباغ اصفهان است .کارهاي ساختماني آن تا دو سال پس از بهرهبرداري و
اتمام سردر مدرسه چهارباغ همزمان بوده است.

تاريخ احداث در هر دو سردر مدرسه چهارباغ و مسجد عليقلي آقا ،سال  1122ه .ق .است.
هنرمندان مدرسه چهارباغ که از افاضات عالمه و محافل ايشان استفاده ميکردهاند ،انواع صنايع
هنري متناسب با بناي مدرسه و مدح علي(ع) 11را بهکار بردهاند (شكل .)2

نامۀ معماری و شهرسازی

با مقايسه نظام اندازههاي سردرهاي مذکور ميتوان گفت:
•دو نمونه اول و دوم (سردرهاي امامزاده اسماعيل ومسجد عليقلي آقا) محدوديتهاي
الحاقي بودن نمونه سوم را نداشتهاند .اين دو نمونه از نظر تناسبات به هم نزديکاند.
•سردرهاي اين دوره طبق روشي بهينه و جاافتاده به شخصيت و هويت واحدي رسيدهاند
که به نظر ميرسد بازتاب سليقه جامعه و تکثر ساختوساز اينگونه بناهاي «مذهبي»
بوده است.
•احتمال ميرود كه هنرمندان سازنده سردرهاي مورد نظر ،تيم استادکاري معيني بودهاند
که در احداث آنها همکاري نزديکي با هم داشتهاند.

واکاوي رمز نهفته در سردر «مسجد عليقلي آقا»

هماهنگي کامل با يکديگر قرار دارند .از اين لحاظ سردرالحاقي دوره سلطان حسين در برابر سردر
اصلي خودنمايي نميکند و در نقلي کم جاي گرفته است .تناسبات عوامل اين سردر بدين شرحاند:
عرض در دو لنگه =  127سانتيمتر
عرض سکو =  47سانتيمتر
عرض دهانه سردر (از پشت اسپر تا پشت اسپر در دوجانب ورودي) =  254سانتيمتر
طول اسپر جانبي (طول سکو ،عمق سردر) =  97سانتيمتر
ارتفاع سنگ مرمر دهانه (باالي اسپر تا کف ،يا فاصله کف تا زير کتيبه) =  285سانتيمتر

159

دوفصلنامة دانشگاه هنر | شماره شش | بهار و تابستان 90

.ac

به نظر ميرسد كه همين هنرمندان عهدهدار احداث سردر مسجد عليقلي آقا هم بودهاند که
صنايع گفته شده را به نوعي ديگر ـ اشارهوار و گاه پنهان ـ در آن جاي دادهاند.
بر خالف سنت رايج دوره صفويه که احترام خود را به مذهب شيعه ،حتياالمکان با قرار دادن
نام علي(ع) در جاي جاي کتيبهها و نقوش سردر نشان ميداده اند (شكلهاي  3و  ،)4آرايههاي اين
سردر بهجز کتيبههاي قرآني که به صورت ريز در حواشي «دور يا قوس يا لنگه ورودي» و برخي
13
«لقط »12جاي داده شده ،هيچ نشانهاي از نام آنان به دست نميدهد.
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داني زچه اين چرخ کهن ميگردد  /نه بهر تو و نه بهر من مي گردد

در گردش او چون علي آمد بهوجود  /مي بالد و گرد خويشتن ميگردد
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شكل  .3بازنگاري نمونهاي از نقوش اين دوره،
گوشهاي از سردر امامزاده احمد
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شكل  .2گوشهاي از نقوش مدرسه چهارباغ

شكل  .4تناسبات نماي اسپر روبهروي سردر
امامزاده احمد ،با نقوش کاشيکاري در زمينه مربع
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شكل  .7اثري متعلق به مسجد
عليقلي آقا

شكل  .8اثري در مسجد جامع اصفهان.

از نظر شيوه نگارش ،شكلهاي  7و  8هردو
به هم نزديک و خط محمد صالح است.

شكل  .9نام «ايزد» در گوشهاي از
نقوش سردر مسجد عليقلي آقا
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دور «لنگه» بزرگ سردر ورودي سوره «فاتحه» به خط بنايي و در اطراف لقطهاي «موش پاي»
مقرنس پس از «اعوذ باهلل »..تمام ًا تکرار سوره «نصر» و در «لقط وسط مقرنس» پس از اعوذ باهلل..
سوره «فاتحهالکتاب» است .حال سؤال اين است ،که آيا تعمدي در اختصاص اين «سه واژه» که
14
هر سه نام پروردگار است در کار بوده است؟ و چرا اثري از نام «امام معصوم» ديده نميشود؟
به نظر مي رسد كه سواي اختصاصات لغوي اين سه نام (حق ،ايزد و اهلل) ،تعمدي در معطوف
ساختن نظر مخاطب به هويت و ويژگيهاي عبادي مسجد (خانه خدا) و مقدس بود ِن مکان مسجد
احساس ميشود ،15که ذهن او را از پشت پرده غافل سازد؛ اما سازندگان سردر ،سرنخي را باقي
گذاشتهاند تا بهتدريج راهيابي به پاسخ قطعي و انديشه نهفته شده در پشت اثر ميسر گردد:
عدد  1122هـ.ق - .سال يکهزار و يکصد و بيست و دو هجري قمري  -که در کتيبه نستعلي ِ
ق
يکي از لقطهاي مقرنس با کاشي معرق اجرا شده است ،به خط محمدصالح ،کتيبهنگار مدرسه
چهارباغ است .محمدصالح 16سال احداث را بهصورت  11 0 22نوشته است (شكل  .)10که البته
عالمت « »0ميان اعداد باال ،حرف است نه عدد ،زيرا ميتوان آن را نقطه مسجد دانست .با اين حال
ايهام به وجودآمده نکتة عمدة مهم و باارزشي است.

نامۀ معماری و شهرسازی

شكل  .5نام «حق» در نقوش سردر مسجد عليقلي آقا.
خطوط بنايي در حاشيه آلت مقرنس پايين ديده ميشود

شكل  .6نقش «اهلل»

واکاوي رمز نهفته در سردر «مسجد عليقلي آقا»

تنها يکجا «ايزد» (شکل  ،)9يکجا «حق» (شكل  )5و دوجا نوشتة «ا» و «اهلل» (شكلهاي  11و )6
آمده است .کتيبه سردر نيز تنها به «السلطان االعظم و الخاقان االعدل االکرم» و «عاليجناب الموفق
بالتوفيقات الربانيه والمؤيد بالتأييدات السبحانيه...الحاج عليقلي آقا» و سال  1122ه.ق .و نام کاتب
بسنده کرده است.
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در صورتبندي « ،»11022هم تفکيکي بين ريتم اعداد  1و  2و هم بر نظم و نسبت بين آنها تأکيد
شده است؛ و ازجمله اين کنجکاوي و تمايل را بهوجود ميآورد که بهصورت «يازده ،در بيست و
دو» خوانده شود .حال اگر اين نسبت ،هندسي در نظر گرفته شود ـ همانگونه که در پي ميآيد ـ
به نظر نگارنده همين نسبت« -پيمونِ» - )22×11( 17مبناي هندسي تنظيم تناسبات و طرح اسپرهاي
روبهروي سردر (شكل )12؛ اسپرهاي جانبي سردر (شكلهاي  12و  )2و در نتيجه تناسبات کلي
معماري سردرقرار گرفته است (شكل  .)12نگارنده ،طرح اين دوجفت اسپ ِر روبهرو و جانبي را به
ترتيب «زمينه  »1و «زمينه  »2ناميده است.
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شكل  .10صورت « »11022و رقم محمدصالح

niv

شكلهاي  11و  .12اسپر جانبي سردر مسجد عليقلي آقا

ارتباط دقيق و تسلسل زمينه کاشيکاري ،با سنگ باالي سکو ،کتيبه سنگي
باالي سردر و باالخره آغاز پاي مقرنس و اهميت ابعاد و تناسبات آن

tU
Ar
شكل  .13نماي اسپرهاي روبهرو و جايگيري آن در نماي سردر ورودي
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ويژگيهاي پيمو ِن «زمينه ( »1شكل .)14
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 -1تناسبات و پيمون زمينه 1
(محيط شکلدهنده نقش «ا») (شكل )14
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در نقشهاي سنتي (گرهها و کاربنديها) معمو ً
ال نسبت يا
رابطه معين و تعريفشدهاي بين «گره» (يا نقوش داخل
قاب گره) و «زمينه»آن (قاب گره) برقرار است؛ ودر درجه
اول تناسبات اضالع «قاب» اهميت مييابد .اين تناسبات در
زمينههاي نقوش مسجد عليقلي آقا« ،واحد» (پيمون)هاي
آجري است که محيط زمينه را ميسازد.
در «زمينه  ،»1نقش اصلي ،مستطيلي است که معرق
پيلي کاشي با ترکيبي از رنگهاي الجوردي ،فيروزهاي و
سفيد را ارائه داده است؛ و پسزمينه آن مستطيلي است
که شاهگرهاي به رنگهاي زرد و مشكي را احاطه كرده
است (شكل .)14

 -2تناسبات و پيمو ِن پسزمينه (شكل )14

Ar
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کاد ِر دربرگيرنده نقش «ا» ،مستطيلي است به ابعاد
( 1واحد ×  6واحد =  6واحد) .پس هر يک از دو نقش «ا»
به طور جداگانه شش واحد هستند ،و درمجموع عدد ،12
شكل  .14نقش «ا»
كه تعداد امامان شيعه است و در دو طرف «اهلل» آمده
18
است .همچنين هريک از نقشهاي «ا» داراي محيطي برابر ( 14=2×)6+1واحد است.

ِ
نقش «ا» (ترسيم  ،1شكل
پسزمينه  -که همان «قاب» مستطي ِل نقوش اسپرهاي روبهروست  -که
 )14را در مرکز خود جاي داده است ،با واحدهايي از آجر مربع (کلوک) با بند کاشي فيروزهاي
ساخته شده و داراي پيمون ( )22×11و تناسبات ذيل است:

نامۀ معماری و شهرسازی

.ir

1 .1نماي روبهرو (عرض نما) :دربرگيرنده «در» ورودي و قاب سنگي نگهدارنده چارچوب در
و زمينههاي ( )1طرفين ،که ترتيب قرارگيري آنها چنيناند :عرض زمينه ( + )1دهانه ورودي،
شامل يک جفت «در» متقارن + ،عرض زمينه (.)1
ارتفاع نما :ارتفاع منطقي در (227سانتيمتر)  +ارتفاع هالل پالک سنگ مرمر باالي آن (در
مجموع  309سانتيمتر)  +نوار کتيبه نفيس سنگي  +مقرنس هفت طبقه.
2 .2نماي جانبي (عرض نماي جانبي پيشخان ورودي) :شامل تمامي عرض زمينه ()2
ارتفاع نماي جانبي :ارتفاع منطقي سکو از کف ورودي در مقياس انساني ( 74سانتيمتر) +
ازاره سنگ مرمر ،که فاصله بين سکو تا زير زمينه ( )2را به خود اختصاص داه است  +ارتفاع
زمينه ( + )2ارتفاع نوار کتيبه سنگ مرمر باالي ورودي  +ارتفاع منطقي مقرنس هفت طبقه.

واکاوي رمز نهفته در سردر «مسجد عليقلي آقا»

ارتباط و نسبت سردر با ابعاد زمينههاي ( )1و ()2
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نامۀ معماری و شهرسازی
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منظور ،پيمون محيط دربرگيرنده يا کادر اسپرهاي جانبي سردر است (شكل  )15که نقش «اهلل» در
مرکز آن جاي داده شده است و چنين تناسباتي دارد:
پهنا 33 :کلوک آجري با بند کاشي فيروزهاي.
ارتفاع 22 :کلوک آجري با بند فيروزهاي (شكل  ،15ترسيم  .)2اگر به مجموع کلوکهاي آجري
«زمينه»اي که نقش «اهلل» را در خود جاي داده (ترسيم  )2توجه شود و محيط هندسي آن بهدست
آيد ،آنگاه خواهيم داشت:

.ir
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پهنا 11 :کلوک آجري با بند کاشي فيروزهاي.
ارتفاع 22 :کلوک آجري با بند کاشي فيروزهاي (ن.ك .ترسيم  ،1شكل .)14
ِ
محيط هندسي زمينه ،برابر « »33×2=)22+11(×2يا  2پيمو ِن 33دانه کلوک آجري با بند فيروزهاي
خواهد بود ،که تأکيدي بر عدد  33است که در مباني فرهنگ ديني و معماري کشور ما مصداقي
آشناست( 19ن.ك .ترسيم  ،1شكل .)13

شكل  .15زمينه  .2نقش درون اهلل پيلي« 4علي» است.
در ترسيم  2اين نقش و ترکيب 4تايي علي (پيلي 4علي) و نحوه گسترش درست و کامل آن نشان داده شده است.
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ِ
صورت « 110پيمانه کلوک آجري» را ميتوان برابر
محيط ،)22+33(×2 :يا  )55(×2و يا « ،»110که
نام حضرت علي(ع) به حساب حروف جمل دانست (ن.ك .شكل  ،14ترسيم .)2
•درطرح و نقشه زمينههاي  1و  ،2از طريق ارائه گونهاي پيمون آجري (کالبدي و فيزيکي)،
به گونهاي الگوي معنيدار ( غيرفيزيکي) و معنوي دست يافتهاند که در آن ،نظم و تناسب
و تقارن هندسي اعداد  66 ،55 ،33 ،22 ،11و 110و حرکت و بازي و نسبت بين آنها آشکار
ِ
ِ
محيط «زمينههاي» مذکور
صورت اعداد و هم نظام اندازه ابعاد و
است .در اين «ايده» ،هم
اهميت يافته است (شكلهاي  13و 14؛ ترسيمات  1و  ،)2همچنين اين سازمان مينماياند که
اين نظم ،نه تنها اتفاقي نيست بلکه اهدافي عرفاني را دنبال ميکند ،و سازندگان «سردر»،
ِ
ِ
صورت رمزگونه ساختار معماري آن را ،نام مبارک «علي» (ع) قرار داده ،و آن را
اساس
برترين بيان معمارانه تشخيص دادهاند .نظم مذکور به زبان شعر عين ًا در مدرسه چهارباغ
تکرار شده است:
«داني زچه اين چرخ کهن ميگردد  /نه بهر تو و نه بهر من ميگردد  /در گردش او چون علي
20
آمد بهوجود  /ميبالد و گرد خويشتن ميگردد».
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ترسيم  .1 -2يک واحد نقش
«4علي» ،برگرفته شده از 4واحد
نقش « 4عنصر هستيبخش»
ترسيم1
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«ترسيم  ،»1زمينه  1و نقش «ا» درون آن را ارائه ميکند .اين زمينه داراي پيمون  11×22کلوک
آجر است .نقش درون زمينه ظاهراً حرف اول «اهلل» است و همان ويژگيهاي نقش «اهللِ» (ترسيم )6
در «پسزمينه» ،و سرشاري نقش پيلي «4علي» را دارد.

شكل  .16اصفهان ،مدرسه نيمآورد:
نقشي ديگر از «اهلل» .در زمينه مربع.
درون اين نقش، ،سوره « قدر» تماماً
و بي کم و زياد جاي داده شده است.
پسزمينة «اهلل» در اين نمونه نيز
شاهگره است .

واکاوي رمز نهفته در سردر «مسجد عليقلي آقا»

جزئيات هندسه نقشها
زمينه ( 1ترسيم )1

نامۀ معماری و شهرسازی

مالحظه ميشود که اين بيان تا چه اندازه به مباني عرفاني و اعتقادي شيعيان نزديک است .اين
بيان در مدرسه چهارباغ بهصورت «نگارش» و با وضوح کامل آمده است ،در حاليکه در مسجد
عليقلي آقا به صورت «پيمون» و « نگاره» ظاهر شده است.
•استفاده از کلمه« اهلل» به عنوان «نقش» نيز هدفمند است .قرار دادن اهلل در [دل] زمينهاي که
محيط آن  110واحد کلوک و نشان از علي(ع) دارد.
بنا بر آنچه كه در ادامه ميآيد ،در درون کلمه اعظم «اهلل» نيز نقش «علي» بيوقفه تکرار شده است.
•تکرار نقش اغراقآميز نگاره «پيلي» در داخل حرف «ا » (ترسيم  )1که ظاهراً خالصه همان
«اهلل» است و نيز در کلمه «اهلل» (ترسيم )2تصادفي نيست ،زيرا اين کلمه از تکرار و چرخش
21
نوشته علي درست شده است که به نام « پيلي 4علي» (ترسيم  )3درطرحهاي ابنيه صفويه
بهوفور يافت ميشود .اين الگو که هم در سواد طرح و هم در بياض آن «علي» خوانده
ميشود (ترسيم  ،3پايين) ،تعبير و يا نمايشي از حضور «علي» در کلمه «اهلل» تلقي ميشود،
و بدين ترتيب هدفمند به نظر ميرسد.
•درمجموع ،ترسيمهاي  1و  2گوياي ارتباط «پيلي 4علي» و کلمه «اهلل» و نيز کلمه «اهلل» و
کادر 110واحدي زمينه «علي» است ،که ايده عارفانه و عمق عالقه به امام علي(ع) را فاش
می سازد (شكل .)15
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در ترسيم  1-2يک واحد از نقش پيلي «4علي» نشان داده شده است .درترسيم  2تمام سطح نقش
ِ
«اهلل» از گسترش سالم
ودرست 22اين واحد پر شده است.
ارتباط خط بناي «اهلل» با موتيف «4علي» که داراي زمينه مربع است ،به ترتيبي است که تکرار
و چرخش اين مربع در راستاها و کنجهاي ِ
نقش «اهلل» ،سالم و بي نقص است؛ و اين از ويژگيهاي
باارزش اين طرح بهشمار ميآيد.
طرحهاي متنوع زيادي از نقش «اهلل » در دست است که درون آن با آيات قرآني مزين شده است
(شكل  ،)16اما تفاوت آنها با نقش نظير ،در سردر مسجد عليقلي آقا بهجز ويژگي رمزي ،حالت و
اصول نقش دروني آن است که در يکي ،نقشها به صورت کتيبه است و در دومي نقش در نقش
است ،که از قانونمندي اصيل و سنتي «گرهها» و «شاهگرهها» پيروي ميکند و پايبند به صحيح
بودن لقطهاي ريز در کنجها و لبههاست.
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زمينه( 2ترسيم)2

ترسيم  .2زمينه  2و نقش «اهلل» درون آن را نشان ميدهد و پيمون  22×33کلوک آجري را معلوم ميکند.
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در پسزمينه «اهلل» (ترسيم )6شاهگره کندِ «کند سرمهدان» 23قرار دارد که با نقش «اهلل» ارتباط
درست و کامل هندسي دارد .به عبارت ديگر در تمام کنجهاي خط بنايي «اهلل» ،لقط «شمسه»
جاي گرفته و گستره نامتناهي از نقش «شاهگره» را ارائه كرده است که «اهلل» در جلوي آن
قراردارد (برجسته مينمايد) .گستره مذکور در چارچوب  110پيموني (علي) ،بدون لقط کم يا زياد
و نادرست ،به دقت جاي گرفته است .اين نظم و زبان نقش يادآور زبان شعري و تمثيل ذيل در
مدرسه چهارباغ است:
«درياي سپهر کآفتابست کفش  /نبود چو علي گوهري اندر صدفش  /خورشيد گهي بدر شود
گاه هالل /گرعکس دهد بهماه در نجفش».
در نقوش متعلق به دوره شاه طهماسب ايوان صاحب مسجد جامع اصفهان ،دواليه مذکور
(نقوش شاهگره پسزمينه ،و نقوش اصلي «ا» و «اهلل») نسبت بههم برجستهاند .اين الگو خود ميراثي
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ترسيم 4

ترسيم .3تکرار نقش پيلي «4علي»
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نقش «4علي» و نحوه گسترش آن در ترسيم  3مشخص شده است.
نقشهاي «پيلي» در انتهاي دوره صفويه و بهويژه در دوره سلطان
حسين صفوي بهوفور مورد استفاده قرار گرفت و بهصورت نوعي
الگوي کاشيکاري ارزشمند درآمد .نقوش پيلي فرآيندي است که
نقش و خط را با هم امتزاج داده است .در سردر عليقلي آقا نقش
پيلي ،بياض ندارد و سواد و بياض هر دو نقش 4علي است ،و پيلي
مسجد ورزنه «6علي» است.
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ترسيم 3
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ويژگيهاي هندسي شاهگره باال (پسزمينه مذکور) ،در ترسيمات
 4و  5توضيح داده شده است .نقوش درون کلمه «اهلل» اسپر جانبي
نيز در ترسيم  3مورد بررسي قرار گرفته است.
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ويژگي و علت استفاده از زمينه (2مستطيل  22×33کلوکي) را ،به لحاظ تناسبات مشخص ميکند.
هم زوايا و هم ابعاد اين زمينه ،نسبتي برابر  2به  3تعريف ميکند (نسبت اضالع = 33/22و نسبت
زواياي کنج ،که قطر مستطيل آن را به وجود آورده نيز  3/2است) .اين تناسبات با تناسبات زمينه
(کادر)هاي گرههاي  10ايراني منطبقاند (ترسيم .)4
از طرح (ترسيم )4برميآيد که طراحان سردر با آگاهي از تناسب و خواص گرههاي  ،10چنين
زمينهاي را براي مقاصد طراحي سردر و نقوش ،خطوط و تلفيق خط و نقش و ايجاد نشانه بهکار گرفتهاند.

نامۀ معماری و شهرسازی

شكل  .17اصفهان ،درب امام ،نقوش شاهگره برجسته

شكل  .18مسجد جامع ورزنه نقوش شاهگره

واکاوي رمز نهفته در سردر «مسجد عليقلي آقا»

از انتهاي دوره تيموري است که از مصاديق آن شاهگره ورودي امامزادگان درب امام اصفهان
(شكل  )17و نقوش مسجد جامع ورزنه است (شكل .)18
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مباني هندسي و ترسيمي گره و روند تحول آن توضيح داده شده است .گرهي که در پسزمينه
«اهلل» است از واگيرة اوليهاي ساخته شده و در چند مرحل تحول يافته است.
ِ
نقش «اهلل» را که نظم نقوش آن و جايگيري دقيق
اين ترسيم راه طراحي شاهگره «پسزمينه»
شمسهها را در گوشهها و ميانه اضال ِع نقش امکانپذير ميکند ،نشان داده است:
24
 -A1در زمينه واگيره گره «سرمهدان قناس» پياده شده است.
 -A2, A3خط قائم  m`mمحور تقارن لقطهاي «نيمطب ِل پايين و پن ِج باالي آن است» .با ترسيم
اين خط ،زمينه ابتدا به مربع بدل گرديده و سپس با کماني به مرکز  mو شعاع يک ضلع مربع ،آن
زمينه «طوالني» شده است.
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ترسيم 5

ترسيم 4

ترسيم 5

ترسیم 6

Ar

 -A4, A5, A6گره داخل مربع باال را در درون «زمينه طوالني» ،آيينهوار گسترش دادهاند ،که
روند آن مشخص شده است .گره به دست آمده  A6را حول ضلع طوالني آن آينهوار گسترش داده
و يک واحد از گره «پسزمينه» ِ
نقش «اهلل» را بهدست آوردهاند (ن.ک .ترسيم .)6

ترسيم  6ارتباط درست وسال ِم گره گسترشيافته «پسزمينه» و نقش «اهلل» را نشان ميدهد.
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واکاوي رمز نهفته در سردر «مسجد عليقلي آقا»

ترسيم .6زمينه 33کلوک آجري پهنا و 22کلوک آجري درازا ،و گره کند پسزمينه را نشان ميدهد
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•نقوش سردرعليقلي آقا ،مبتني بر نظام کاربرد نقوش ،هندسه ،نشانهها و اعداد [رمز]ي
است که معماران و استادکاران متفکر اين دوره ،در اين اثر برجاي گذاشتهاند .در پس ظاهر
زيباي آن ظرفيتهايي از انديشههاي حکيمانه ،توصيف و تشبيه مبالغهآميز ،هندسه و نظام
زيباييشناختي مرتبط با اعداد و مفاهيم عارفانه نهفته است که تنها نشانههايي از آنها به
مخاطب نمايانده شده است که با زبان خاص و مطلوب خود گشوده ميشود .آنان که در طلب
اين گوهر باشند ،آن را بهدست خواهند آورد.
•تناسبات معماري « سردر» بر اساس تناسبات اسپرهاي روبهرو و پهلوهاي سردر شکل گرفته
که خود بر پايه پيمونها و نظام هندسي و عددي پنهاني بهوجود آمده است که شکلدهنده و
هويتدهنده «رمز» است ،اجزا و عوامل معماري است که بهصورت منطقي پيرامون اسپرهاي
مذكور جاي گرفتهاند .زمينه و نقشهاي «ا» و «اهلل» که به زيور رمز آراسته شدهاند ،در کانون
آن قرار دارند .کليه اين عوامل به يکديگر مرتبطاند و هيچ جزء يا عامل خارج از اين موضوع

نامۀ معماری و شهرسازی

شكلهاي  19و  .20مسجد عليقلي آقا :سردر ورودي ،جزئيات نقوش و
مقرنس گوشه راست ورودي را نشان ميدهد.
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با سپاس از خانم ارغوان پورنادری به خاطر تهیه و تنظیم طرح ها و ترسیم های این مقاله.
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پينوشتها

 .1مجموعه بازار ،چهارسو ،مسجد و حمامهاي عليقلي آقا ،از معتبرترين و نفيسترين مجموعههاي تاريخي
اصفهاناند که در محلهاي به همين نام قرار دارند.
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 .2بررسي علل و ويژگيهاي روانشناسانه اعمال زبان رمزي و تمثيلي خود نياز به مطالعه جداگانه دارد.

3. type

4. pattern
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 .5تغيير مذهب به زور ،تمرکز و رسميت يافتن مذهب شيعه ،تضاد با دولت عثماني ،و تغيير پي در پي پايتخت صفوي.

 .6مؤلف مينويسد ،عالمه مذکور ،احترام زيادي نزد شاه داشته و در تمامي کارها طرف مشورت او بوده است
(ن.ک .هنرفر.)686 ،
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نامۀ معماری و شهرسازی

.ir
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قدردانی و سپاس گزاری

 .7نقل از :هنرفر ،1350،صص .685-687
 .8نقل از :هنرفر.686 ،1350 ،
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 .9نقوش پيلي در بناهاي مذهبي دورههاي شاه سليمان و شاه سلطان حسين بهطرز گستردهاي ظاهر شد .گردش
خطوط شکسته نگاره چار بائو در اين نقش ،که به دليل شباهت به نام مبارک حضرت علي (ع) يادآور نام اوست،
اهميت فوقالعادهاي يافت.
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در ميان آنها بهچشم نميخورد؛ لذا ميتوان گفت كه زمينههاي مورد نظر اساس تناسبات و
ترکيب بندي آرايههاي سردرواقع شدهاند.
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 .10پيش از آن نيز سابقهاي از بهکارگيري نقوش به نشانه احترام به مکتب تشيع در دوره کوتاه اولجايتو فرمانرواي
ايلخاني ( 703-713ه.ق ).وجود داشت که در چند بناي اصفهان از جمله مسجد جامع اصفهان و مقبره پير بکران
که به همين خاطر دو دوره الحاق به فاصله کوتاه دارد اعمال گرديده بود.
 .11داني زچه اين چرخ کهن ميگردد /نه بهر تو و نه بهر من ميگردد  /در گردش او چون علي آمد بهوجود  /ميبالد
و گرد خويشتن ميگردد.
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« .12آلت» و «لقط» دو اصطالح در هنرهاي وابسته به معماري است که بهويژه در درودگري و گرهچيني بهکار برده
شده است .استاد پيرنيا معتقد بود اين دو واژه را برخي جابهجا استفاده ميکنند؛ ازجمله کاشيتراشان که به
شمسه «آلت» ميگويند و نه« لقط» که طبق نظر ايشان (پيرنيا) اشتباه است .ما در اينجا پيرو نظر پيرنيا بودهايم.
 .13به غير از تنها روايت نبوي «انا مدينه العلم و علي بابها» که نشان از مدرسه بودن است و بر سردر کليه مدارس
آمده است .حتي اسلوب نگارش خط نستعليق اين نوشته و طرح زمينه آن نيزبه نظر اصل ميآيد (شکل.)6
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 .14در تعميرات معاصر که بهدست استاد حبيباهلل مصدقنژاد انجام گرفته است ،بسماهلل و اقدامات مرمتي اداره
باستانشناسي افزوده شده است.
 .15پرداختن صرف به مفهوم مسجد با معناي سجدهگاه حضرت باريتعالي.
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 .16با توجه به آنچه در پي ميآيد ،فکر رمز فراتر از موضوع کتيبهنگاري است و نميتوانسته است تنها به محمد صالح
منحصر باشد ،بلکه متعلق به معمار و طراح و مشاوران بوده است.
 .17پيمون يا پيمانه :نظام کاربرد منطقي مصالح ساختماني در معماري است که استواري ،زيبايي و تناسبات عوامل
و جزئيات بنا را بهوجود ميآورد.
 .18عدد « »14براي شيعيان يادآور نامهاي معصومين(ع) است.
 .19نظي ِر  33چشمه يا  33پل.

 .20مضموني مشابه در مدرسه چهارباغ.

 .21نقش يا موتيف « 4علي» طبق شکل 3را معماران و استادکاران «پيلي» يا «فرفره» ميگويند .نقش پيلي داراي تنوع

زيادي است که «4علي» يکي از آنهاست .اساس اين نقش از يکي از موتيفهاي پيش از اسالم به نام گردونه مهر
(چهار عنصر آب ،خاک )...گرفته شده است.

	.22يکي از شروط اساسي نقوش ايراني اسالمي ،درستي و سالمت تمامي نقشها و جزئيات آنهاست.
 .23ن.ک .شعرباف و آثارش ،جلد  ،2گره و کاربندي.

 .24ن.ک .شعرباف ،گره و کاربندي جلد  ،1سازمان ميراث فرهنگي کشور.
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 -پورنادري ،حسين ( )1379شعرباف و آثارش ،انتشارات سازمان ميراث فرهنگي کشور ،تهران.

 پورنادري ،حسين ( )1388نگاهي به سردرهايدوره شاه سلطان حسين صفوي ،کنگره نبوي  ،4دانشگاه هنراصفهان ،اصفهان.
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 پورنادري ،حسين (  )1389تجارب فني ،هنري و داناييهاي «استاد حبيباهلل مصدقنژاد» استاد کاشيکاري،طرح پژوهشي خاتمهيافته ،دانشگاه هنر اصفهان.
 -شعرباف ،اصغر ( )1361گره و کاربندي ،ج ، ،1سازمان ميراث فرهنگي کشور ،تهران.
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 -هنرفر ،لطفاهلل ( )1350گنجينه آثار تاريخي اصفهان ،چاپ دوم ،انتشارات اصفهان ،كتابفروشي ثقفي.

