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گنبد به عنوان پوشش يكي از مهمترين فضاها در مساجد ايراني از جایگاه مهمی در نظام معنایی مسجد برخوردار است .این
موضوع در پژوهشهای پیشین با استفاده از روشهای «عرفانی-تفسیری» و «اثباتی-استنادی» بررسی شده و دو گروه از
فرضیهها را شکل داده است .اندیشمندان سنتگرا در گروه نخست ،معانی کلی چون وحدت ،آسمان ،بهشت یا عرش را به همه
گنبدهای معماری دوران اسالمی اختصاص دادهاند .از سوی دیگر اثباتگرایان و تاریخگریان در گروه دوم ،در مورد پیوند قطعی
معانی مشخص به گنبدها تشکیک کرده و آن را امری دشوار و گاه غیرممکن دانستهاند .مقاله حاضر ،با روشی «استنادی-
تفسیری» به معناشناسی گنبدهای شاخص صفوی میپردازد .در این روش ،طی فرآیندی دوسویه و چرخهای ،معنای گنبدهای
مورد نظر هم در میان اسناد عینی موجود در بنا مطالعه میشود و هم از بین متون سازنده فضای فرهنگی عصر صفوی بررسی
خواهد شد .براین اساس ،فرضیه این مقاله آن است که مفهوم شیعی «درخت طوبی» ،اصلیترین مفهوم مؤثر در شکلگیری
گنبدهای شاخص صفوی است .این فرضیه از طریق پاسخ به دو پرسش بررسی میشود .نخست آنکه معنای درخت طوبی در
منابع فکری شیعه چیست؟ این پرسش پیشتر در مقاله مستقلی از نگارندگان بررسی شده و نتایج آن در این مقاله به عنوان
فرضیه پذیرفته میشود .پرسش دیگر آنست که چه ارتباطی میان مفهوم طوبی و گنبدهای شاخص شیعیان در عصر صفوی
وجود دارد؟ در این مقاله با مراجعه به دو نمونه از گنبدهای شاخص صفوی (مسجد جامع عباسي و مدرسه چهارباغ عباسي)،
پرسش دوم در سه الیه فضایی شهر ،بنا و گنبدخانه ارزیابی میگردد و در هر نمونه شکل ،ساختار ،آرایهها ،محتوای کتیبهها
و کیفیت فضایی این بکار رفته بررسی میگردد .در نهایت ،یافتههای گردآمده مرتبط با دو پرسش ،با رویکردی کیفی و از
طریق مقایسه و تحلیل محتوا بررسی و فرضیه مقاله در سه سطح سازگاری ،صدق و تمامیت سنجیده میشود .بر این اساس،
در مرحله اول این مقاله نشان میدهد که میان مفاهیم ذکر شده برای درخت طوبی با محتوای نقوش و کتیبهها سازگاری
کامل وجود دارد .در سطح بعدی یافتههای این مقاله نشاندهنده صدق فرضیه ارائه شده نسبت به فرضیههای رقیب است .در
سطح آخر ،نمیتوان بر تمامیت شواهد موجود بر داللت قطعی فرضیه حکم داد .بدین ترتیب این مقاله فرضیه «نقش اساسی
مفهوم درخت شیعی طوبی در شکلگیری دو گنبد مسجد جامع عباسی و مدرسه چهارباغ اصفهان» را به عنوان صحیحترین
تبیین ارائه مینماید.
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مقدمه

 .1گنبد ،پیشینهی معناشناسی

پیش از ارائه هر پیشنهادی درخصوص معناشناسی
گنبدهای شاخص صفوی ،بایستی قضاوتی روشن درمورد
گرایشات اصلی که به این موضوع پرداختهاند؛ ارائه شود.
با نگاهی کلی ،پژوهش-های معناگرا را میتوان مبتنی

بر دو گرایش «بیرونی» و «درونی» دستهبندی کرد.
گروه نخست ،پژوهشهایی هستند که بر جهان اندیشه
و باورهای محقق تکیه دارند و منجر به تولید متنی جدید
میشوند که براساس بازخوانی آزاد پژوهشگر از اثر تاریخی
شکل گرفته است .روشن است که در این پژوهشها ،فهم
محقق بر حقیقت تاریخی اثر اولویت دارد و دستیابی به
معانی شکلدهندهی اثر ،مسأله اصلی پژوهشگر نیست.
در نقطهی مقابل ،در پژوهشهایی با «گرایش درونی»
پژوهشگر تالش می-کند که موجودیت خود را به عنوان
عامل روایت تا حد امکان کمرنگ نماید و اثر را در زمینه
تاریخی که اثر در آن خلق شده-است؛ فهم و روایت نماید.
براین اساس ،پژوهشگر از تمامی شواهد تاریخی استفاده
میکند که خود را در جهان پیدایش اثر قرار دهد و اثر
را از چشم سازندگان و باشندگان آن بازخوانی کند .این
پژوهشها بیشتر با استفاده از روشهای تاریخی و بازنمایی
اسناد نوشتاری و تصویری مربوط به اثر و مطالعه میدانی و
مستندسازی بقایای بهجامانده آن شکل میگیرد.
پژوهش حاضر ،با اتخاذ رویکرد دوم ،فهم درونی معنای
گنبدهای صفوی را دنبال مینماید .این امر در پژوهشهای
پیشین ،با رویکردهای مختلفی انجام شده است .دستهبندی
و نقد این رویکردها نیازمند مطالعات عمیقی است که در
این مجال نمی-گنجد .با این وجود ،در ادامه با نگاهی
عامل نگرش (هستیشناسی) و روش
کلی و متناسب با دو
ِ
(روششناسی) پژوهشگران ،می-توان از سه رویکرد اصلی
در این خصوص نام برد .نا ِم رویکردها دوجزئی است که
جزء اول نگرش و جزء دوم آن روش هر رویکرد را توصیف
میکند .الزم به تأکید است هرچند که نامگذاری فارسی
و التین رویکردها ،با تأمل بسیار صورت گرفته است اما
الزم است در سایه مطالعات مربوط به فلسفهی معماری
ژرفکاوی بیشتری در خصوص آنها انجام شود.
 .1-1روش «عرفانی-تفسیری»2
روش تفسیری مربوط به پژوهشهایی است که مراجع اصلی
خود را از جهان متون حِکمی و دینی استخراج میکنند و
بر مبانی تحلیل فلسفی و عرفانی خود از این مراجع ،به
معنا شناسی آثار هنری و معماری میپردازند .بهبیان دیگر،
این پژوهشها با پذیرش تأثیر اندیشههای اسالمی بر آثار
هنری و معماری تالش کردهاند که به ژرفکاوی در متون

] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-07

گنبد ،این «ارمغان معماری ایرانی به جهان» که از پیش
از اسالم در معماری ایران شکل گرفته بود؛ متناسب با
ظرف مکانی و معنایی خود در ادوار مختلف دوران اسالمی
در گونههای مختلف طرح و بنا شد .مشق مداوم معماران
مسلمان ،این میراث ساختمانی-معنایی را پاالیش داد و بر
شأن مکانی و فضایی آن افزود .درواقع داشتههای هندسی و
محاسباتی دانشمندان مسلمان از یک سو و تجارب متراکم
معماران ایرانی از سوی دیگر ،رشد و اعتالی چشمگیر
گنبد را موجب شد .1با همه پیشرفتهای پیشین ،این سیر
در عصر صفوی به فرازی نوین رسید .نظام معنایی حاصل
از نگرش شیعی که بر ارکان جامعه صفوی سایه-انداخته
بود موجب شد اندامهای معماری بتواند محمل معانی
نوینی گردند .در حقیقت نقش معنوی و نمادین اندامهای
معماری ،پیش از صفویه تنها در نقاط خاصی از بناها به
چشم میخورد اما آنچه در تدوین مجدد فضای معماری در
این عصر روی داد؛ نقشی بود که به هر یک از اندامهای
معماری در بناهای گوناگون و به ویژه در بناهای همگانی،
در یک نظام مفهومی واگذار گردید و این امر تا آن جا ادامه
یافت که کالبد بنا را تحت تأثیر قرار داد و با آن ترکیب
گشت (فالمکی .)403 ،1375
پیشتر ،پژوهشهای محدودی به معرفی و تبیین معانی
گنبدهای صفوی پرداختهاند که بیشتر با استفاده از
روشهای تفسیری متکی بر متون حکمی و عرفانی انجام
شدهاست .مقالهی حاضر ،با نگاهی دقیقتر و با روشی
متکی بر مطالعه متون و مشاهده ابنیه ،به تبیین رابطه
یکی از مفاهیم شیعی با طرح گنبدهای شاخص صفوی
ن منظور در ادامه ابتدا در بخش پیشینه،
میپردازد .بدی 
دستهبندی روشهای معناشناسی گنبد ارائه میشود .سپس
روش مورد نظر و سئواالت مقاله تشریح می-گردند .در
بخش بعدی ،شواهد عینی موجود در بنا معرفی و تحلیل
میشود تا زمینه جمعبندی مقاله را فراهم سازد.
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کالمی ،فلسفی و عرفانی اسالم پرداخته و از این طریق به
سطحی از معنا در هنر اسالمی نائل شوند که نشأت گرفته
از این منابع باشد .حوزه اصلی این پژوهشگران علوم انسانی
و علوم اسالمی است.
«پژوهشگران
از نامآشناترین پژوهشگران این حوزه ،نحلهی
ِ
سنتگرا»3و افرادی همچون سید حسین نصر ،تیتوس
بورکهارت ،رنه گنون و هانری کربن هستند که به کاوش
در معنای آثار دوران اسالمی پرداختهاند .سرمنشأ تفاسير
سنتگرایان ،اعتقاد به وجود کیفیتهای ثابتی درون
برخی اعداد و اشکال است که با بکار بردن اين اعداد و
هندسه برآمده از آنها ،کیفیتها در کالبد اشكال متجلی
میشوند .با استفاده از چنین تحلیلی ،سنتگرایان ،گنبد را
از ویژگیهای منحصر به فردی برخوردار میدانند که متأثر
از وجود عدد یک و حضور دایره در ذات آن است .محققین
این عرصه با استفاده از چنین تحلیلی ،گنبد را تصویری
مثالین از مفاهیمی چون «آسمان آرمانی»« ،روح»« ،عالم
الیتناهی» و «عرش الهی» خواندهاند كه همگی نشان
دهندهی نقش نمادین آن در بیان مفهوم وحدت میباشد.
اصطالحاتی چون «تاق مقرنس»« ،کاسه سرنگون»« ،چتر
مینا» و «خیمه دهر» گوياي اين معناي باطنی گنبدند
(اردالن .)75 ،1379
4
 .1-2روش «اثباتی -استنادی»
مقابل روش نخست ،این روش «کاخ تحلیل خویش
در نقطه
ِ
را صرف ًا بر اسناد عینی و تاریخی بنا میکنند» (ندیمی
 )15 ،1386و تا به اسناد مکتوب یا مجسم مشخص که بر
یک واقعیت تاریخی داللت دارد دست نیابند؛ بر آن واقعیت
صحه نمیگذارند .این روش با گرایشات مورخّ انهی خود،
بیشتر در مطالعات تاریخ هنر و تاریخ معماری بکار میرود.
پیروان این روش که گاه «تاریخگرایان» نام گرفتهاند؛
با نگرش اثباتگرایانه 5مهمترین نقدها را به روش
«عرفانی-تفسیری» وارد میسازند .پرسش تاریخگرایان از
پژوهشگران سنتگرا آن است که چرا پیروان این روش،
معمو ًال بهدنبال اثبات گفتهها و ادعای خود از طریق ارائه
شواهدی عینی 6و صوری نیستند و گفتههای سنتگرایان
را با استدالل استقرایی و خطایابی روششناسانه نمیتوان

محکزد (بروجردی  .)196 ،1387همچنین این گروه
معتقدند جدایی تحلیلهای سنتگرایان از شواهد عینی
موجب شدهاست که این افراد ،نسبت به بسترهای زمانی و
مکانی آثار و تفاوتهای مقطعی و موضعی که هر اثر را از
دیگری متمایز میسازد؛ کمتوجه باشند .ویژگی که در نظر
منتقدینی چون نجیب اوغلو (نجیب اوغلو ،)110 ،1389
موجب بسط فضای فرهنگی-هنری حاکم بر تصوف به
فضای فرهنگی همهی جهان اسالم شده است .امری که
در همه مناطق و دورهها به یک اندازه صادق نیست .هیلن
براند نیز با چنین نگرشی اعالم مینماید باید با ادعاهای
جزمیگرایانه که اخیراً در مورد معانی مذهبی و بهویژه
صوفیگرایانه بیشتر آثار اسالمی متداول شده برخورد کرد.
وی اشاره میکند که شاید اسالم به عنوان دین نقش
عمدهای در الهام بخشیدن به معمار مسلمان داشته است؛
اما این موضوع در هیچجا صریح ًا تأیید نشده و مدارکی که
تاکنون برای این ادعا ارائه شده به صورتهای مختلف
قابل تفسیر است (هیلن براند .)61-60 ،1390
 .1-3روش «استنادی -تفسیری»
در این میان ،گروه دیگری از پژوهشگران معناگرا وجود
دارند که جهت نیل به «فهم درونی» ،مراجع خود را هم
از متون حِکمی و هم از شواهد عینی تاریخی برمیگیرند.
این افراد ،هرچند بر اندیشه دینی اتکا دارند؛ اما با نگاهی
پدیدارشناسانه ،به شواهد تاریخی ساخته شده و مجسم
در آثار هنری و معماری مراجعه کرده و ادله محسوس
و عینی خود را ارائه میکنند .بدینترتیب این روش در
تالش است تا میان جهان علمی مورد قبول تاریخ-گرایان
اثباتگرا و پیروان نگرشهای تفسیری همزبانی ایجاد کند
و نشانههایی عینی از جهان ذهنی حاکم بر آثار دوران
اسالمی را بازنمایی نماید.
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نمودار  .1پیشینهی روششناسی در معناشناسی گنبد

جیمز دیکی 7و هانری استیرلن 8از جمله پژوهشگرانی
هستند که از روش مبتنی بر بنا و متون نوشتاری
در معناشناسی آثار هنری استفاده کردهاند .آنان از
این طریق پژوهش خود را از حوزهی علوم انسانی و
علوم اسالمی ،به قلمروی علوم تاریخ هنر ،پژوهش
هنر و روشهای بیانی در هنر و معماری گسترش
دادهاند .هانری استیرلن این روش را در کتاب خویش
عنوان «اصفهان ،تصویر بهشت» بهکار بسته است.
با
ِ
وی از طریق ارائه تصاویر و ترسیمات مفهومی و
پیوند آنها با حکمتهای نظری حاکم بر فضا ،فهم
و روایتی درونی را ارائه نموده است؛ فهمی که به
صورتی میدانی و از میان اجزا و فضاهای مختلف
بناها بدست آمده است .استیرلن در این روش ،با
اصفهان صفوی،
تأکید بر چند اثر شاخص شهر
ِ
جزییترین عناصر معماری این بناها را بررسی کرده
و بر عمق تحلیلهای خود افزوده است (نمودار .)1

بدین ترتیب هر یک از سه روش مذکور ،فرضیهای متفاوت
درخصوص معنای گنبدهای شاخص صفوی معرفی
می کنند .مقالهی حاضر با برگزیدن روش «استننادی-
تفسیری» به معناشناسی این گنبدها و آزمودن دو
فرضیه رقیب میپردازد .چنانچه ذکر شد؛ این روش برای
معناشناسی از یک سو بر متون حکمی و دینی رایج در
یک عصر اتکا دارد و از سوی دیگر با سیر در شواهد عینی
تاریخی بر واقعیت خارجی بنا تکیه می کند و بدین ترتیب
حصری تفسیر متون و
از خطاهای ناشی از گرایش های
ِ
یا مراجعه صرف به اسناد تاریخی عینی مصون می ماند.
هر چند با استفاده از این روش ،همچون بیشتر روش های
قطعی یک معنا در شکل
تاریخی نمی توان به اثبات حضور
ِ
گیری یک اثر صحه گذاشت؛ اما به خوبی می توان تفاسیر
جعلی و تعمیم های یک جانبه شکل گرفته در روش های
«تفسیری» را مردود کرد .به بیان دیگر ،روش تحقیق این
مقاله ،امکان اثبات قطعی معانی حقیقی را ندارد اما می
تواند مرز بین فهم و وهم را روشن سازد .براین -اساس
در این روش ،طی فرآیندی دوسویه و چرخه ای ،موضوع
هم در میان «اسناد عینی موجود در بنا» مطالعه می شود و
هم از میان «متون سازنده فضای فرهنگی عصر صفوی»
بررسی خواهد شد.
چنان که ذکر شد؛ در میان دیگر پژوهشگران ،هانری
استیرلن نگاهی «استنادی-تفسیری» به اصفهان عصر
صفوی داشته است .وی در نتیجه مطالعات خود ،گنبدهای

] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-07
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 .3تحلیــل معنــای طوبــی در فرهنــگ
شــیعی

مرور منابع شیعی نشان می دهد «درخت طوبي» و
همچنین عبارات قرین آن در قرآن «-شجرهالطیبه» و
«سدرهالمنتهی» -معرف درخت سلسه والیت است که از
وجود پیامبر اکرم (ص) و حضرت علی (ع) آغاز شده و تا
امام دوازدهم (عج) ادامه می یابد (طباطبایی ،)489 ،1370
(مجلسی  ،1362ج )139 ،24و (همان ،ج  .)408 ،18آنچه
از بررسی تفاسیر قرآن و منابع روایی برمی آید آن است
که مانند بسیاری از نمادهای معرفی شده در هنر دینی،
درخت طوبی در ورای صورت نمادین خود ،مبین حقایقی
است که در عالم ملکوت متجلی خواهند شد و بیان نمادین
آن در قالب یک درخت مقدس ،تصویری تنزل یافته از این
حقیقت ُم ُثلی است .از این رو ،جهت معناشناسی آن بایستی
از ظاهر توصیفات عبور کرد و با استفاده از روش تأویلی به
مفاهیم باطنی و هستهی معنایی آنها نظر انداخت.
براساس منابع روایی ،فلسفی و ادبی شیعی در عصر صفوی
مهمترین ویژگی های مفهومی هفتگانه درخت طوبی و
مفاهیم متناظر آن را میتوان به شرح جدول  1تبیین نمود.
بر این اساس ،کلیدواژه های رعنایی ،بزرگی ،سایهگستری،
ثمربخشی ،گستردگی ،مرکزیت و جایگاه کانونی مهمترین
مؤلفه های تجسمی درخت طوبی هستند که تصویر مثالین
آن را شکل می دهند .در ادامه ،حلقهی دوم این تحقیق
عینی نمود مفهوم درخت طوبی،
که شامل بررسی شواهد
ِ
به روش تاریخی و در بناهای برگزیده میباشد؛ دنبال می
گردد.
] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-07

شاخص شیعی صفوی را نمادی از درخت طوبی می داند و
بیان می کند که «این درخت ،در متن باغ بهشت که مسجد
نمایندهی آن است؛ همان «درخت زندگی» همیشگی
مشرق زمین است  ...گنبد یک نشانه است .بندرگاهی
طبیعی است؛ جانپناهی که از دوردست ها و اعماق بیابان
تشخیص داده می شود .درخت بهشت است؛ برج نشانه
ای است که خبر از وجود چشمه آب حیات می دهد؛ مرکز
دنیاست» (استیرلن  .)168 ،1377هرچند تصویر ارائه شده
توسط استیرلن تصویری بدیع و اثرگذار است؛ اما در اثر
وی ،نه تصویر روشنی از چیستی درخت طوبی در منابع
تشیع ارائه شده است و نه شواهد تاریخی ارائه شده در بنا،
کامل و اقناعکننده است .از این رو ،تخصیص مفهوم درخت
طوبی به این گنبدها در حد یک حدس اثبات نشده باقی
مانده است 9.با این وصف ،مقاله حاضر برآن است تا با بهره
گیری از روش فوق ،به معناشناسی عمیق تری از گنبدهای
شاخص شیعی دست یابد .این امر با طرح دو پرسش زیر
دنبال می شود:
الف) معناي طوبی در منابع فکری شیعه ،با تأکید بر عصر
صفوی ،چیست؟ (فرآیند شناختی از متون نوشتاری به بنا)
ب) معنای برداشت شده از طوبی در گنبدهای شاخص
صفوی چگونه تجلی یافته است؟ چگونه؟ (فرآیند شناختی
از بنا به متون نوشتاری)
با توجه به گستردگی موضوع ،پرسش نخست در مقاله
ای مستقل بررسی شد که طی آن مهمترین منابع فکری
شیعه شامل قرآن (مهمترين منبع فكري جامعه اسالمي)،
منابع روایی (دیگر منبع فكري در جامعه شيعي) ،آراء
انديشمندان و هنرمندان تأثيرگذار بر جامعه شیعی صفوی و
اسالمشناسان معاصر بررسی گردید 10.دراین مقاله ،در پاسخ
به پرسش دوم شکل ،ساختار ،آرایه ها ،تصویر شهری،
محتوای کتیبه ها ،جزئیات و کیفیت فضایی دو نمونه از
اصفهان صفوی (مسجد جامع
گنبدهای شاخص شیعی در
ِ
عباسي و مدرسه چهارباغ عباسي) به مثابه مستنداتی
مجسم ،به صورت میدانی و کتابخانه ای بررسی میشود
تا شواهدی عینی دال بر حضور ایده درخت طوبی در گنبد
های شاخص صفوی ارائه شود .در مرحله آخر ،یافته های

گردآمده مرتبط با دو پرسش ،با رویکردی کیفی و از طریق
مقایسه و تحلیل محتوا بررسی و فرضیه مقاله در سه سطح
سازگاری ،صدق و تمامیت 11سنجیده می شود.
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جدول .1ویژگی های باطنی و ظاهری درخت طوبی در منابع شیعی و واژه های تجسمی متناظر آنها

مفهوم باطنی

ويژگيهاي ظاهری

این درخت ،تجلی والیت خداوند ،پیامبر اکرم (ص) و حضرت علی (ع) قرارگیری درخت در خانهی
پیامبر(ص) و حضرت علی(ع)
است.
پذیرش این والیت به عنوان پایهی همه فضایل انسانی است.

قرارگیری در قلب بهشت

پیوندهای ناگسستنی میان این پیشوایان بزرگ و پیروانشان برقرار
است.

گسترش شاخه های طوبی به
تمام غرفههاي بهشتي

برخورداری از انواع خیرها و برکات ثمرهی پذیرش این والیت خواهد
بود.

برخورداری از میوه های
فراوان و نامحدود

تأکیدی بر اهمیت پذیرش والیت خداوند ،پیامبر اکرم(ص) و حضرت
علی(ع) نسبت به دیگر فضائل

بلندترین درخت بهشتی

پذیرش این والیت ،فضيلت جمعی و عمل مشترک همه مؤمنین
است.

احاطهی درخت طوبی بر
بهشت
بزرگترین درخت بهشتی

کلیدواژه های تجسمی
نقش کانونی
مرکزیت
گستردگی
ثمربخشی
سایهگستري
رعنایی و بلندقامتی
بزرگی و عظمت

تصاویر 1و .2برش ایوان جنوبی و فضای گنبدخانه مدرسه چهارباغ عباسی (پیرنیا  )1382و تصویر نمای روبروی آن از حیاط (مأخذ :نگارندگان)
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تصاویر  3و  .4برش ایوان جنوبی و فضای گنبدخانه مدرسه چهارباغ عباسی (مأخذ :پیرنیا  )1382و تصویر نمای روبروی آن از حیاط (مأخذ :نگارندگان)

22

فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی  /شماره پنجم  /زمستان  / 1393سال دوم

 .4بررسی شواهد عینی در نمونهها
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گنبد مسجد جامع عباسی (امام اصفهان) 12و مدرسهی
سلطانی (چهارباغ اصفهان) ،13دو مورد از برجسته ترین
نمونههایی هستند که به دلیل جایگاه شهری و غنای
معماری به عنوان دو نمونه شاخص در این نوشتار مورد
بررسی قرارمیگیرند (تصاویر  1تا  .)4در این بخش ،اسناد
موجود در این دو بنا با بررسی شده و نشانههای دال بر
تجلی مفهوم درخت طوبی معرفی میگردند .این کار در
مقیاس زمینه شهری ،کل بنا و گنبدخانه انجام میگیرد.
سه
ِ
 .4-1معناشناسی زمینه شهری
بیشتر صاحب نظران هنر اسالمی ،به نوعی عقیده دارند
که در پیدایش بسیاری از آثار متنوع اسالمی ،تجسمی از
بهشت درنظر بوده است (طهوری  .)490 ،1387این موضوع
در مورد شهر اصفهان صفوی ،این پایتخت جهان تشیع،
وجهی خاصتر و عمیقتر مییابد .با بررسی سفرنامههای
مرتبط با شهرهای صفوی ،میتوان به بازخوانی دقیقتر
شهر صفوی پرداخت .وجه اشتراک و جانمایه توصیفات
سیاحان داخلی و خارجی ،اصفهان را شهری توصیف
میکند که از دو عنصر برجسته «درختان انبوه سرسبز»
و «گنبدهای فیروزه ای برتاج درختان» برخوردار است.41
مستندات بررسی شده بيانگر آن است که این تصویر
شهری ،نمایش و تجسمی از ايده بهشت است (انصاری
48-39 ،1386؛ اهری 261 ،1385؛ استیرلن  .)1375بر
اين اساس اصفهان صفوي ،پايتخت سياسي و علمي شيعه،
از منظر ناظران آن عصر ،تصویر باغي آسماني است كه
مسجد جامع شهر ،همچون نگینی در ميانهی آن جاي
گرفته است .این دريافت ،كليدي اساسي در فهم معناي
گنبد ،به عنوان نشان هويتي شهر ميباشد .بر این اساس،
گنبد در قلب مسجد ،کانونی معنوی است که به صورت
یک نماد تصویری در مرکز بهشت مثالین قرار می گیرد.
 .4-2معناشناسی کلیت بنا
بسیاری از پژوهشگران حوزه معناشناسی ،درخصوص دو
بنای مورد مطالعه ،با استناد بر آرایههای بکار رفته در این
دو بنا و به طور ویژه نقوش اسلیمی و کیفیت حضور رنگ
و نور بر نمود تصویر بهشت در آن دو تأکید داشتهاند .برای

نمونه پاپادوپولو مسجد جامع عباسی را چنین توصیف
مینماید« :این مسجد به -ویژه از لحاظ کاشیکاریهای
نما ،پیشتاق ،ایوانها ،منارهها و دیوارهایش قابل مالحظه
است و گرایش آشکار به کمال مطلوب جمال دارد تا
نمایانگر بهشت تحقق یافتهای در روی زمین باشد»
(پاپادوپلو  .)26 ،1368کتیبههای درون بنا نیز ،اشارات
متعددی به این موضوع دارند .برای نمونه میتوان به کتیبه
درون هشتی مدرسه چهارباغ اشاره کرد که داستان ساخت
مسجد را روایت میکند:
هر ستونش ز اعتقاد راست همدوش فلک
از دو سو گلدستها دست دعا را ساعدین
یافت چون اتمام حسب االمر اعلی این بنا
گفت رضوانش بحسرت این جنه انت این
نمونه روشن تر اشعار نقش شده بر دست اندازهای چوبی
غرفه-های مدخل مدرسه است که در مصرع «بنای
مدرسه کرد همچو سبع شداد» مستقیم ًا بر شباهت بنا با
بهشت تصریح کرده است .همچنین در همین کتیبه ،نهر
جاری درون حیاط مدرسه ،برتر از نهر سلسبیل در بهشت
خوانده شده است:
چگونه وصف کنم آب نحر صحنش را
که سلسبیل روانی ازو گرفت ارشاد
اما ورای معنای بهشت ،نگاهی دقیقتر به کتیبه های بنا،
وجه دیگری از هویت معنایی بنا را روشن می سازد .کتیبه
های بنا ،در بسیاری موارد ابزارهایی هستند که معمار از آن
طریق ،در قالب آیات قرآنی و یا اشعار مذهبی ،مضامین
مورد نظر خود را بیان کند .15بر این اساس ،کتیبه های
دو بنای برگزیده ،به نحو کم-نظیری به موضوع والیت
امیرالمؤمنین(ع) تصریح دارد .بررسی کامل این موضوع،
پژوهش های جداگانه ای را میطلبد اما برای نمونه می
توان به کتیبه های قرارگرفته در فضاهای شاخص این دو
بنا که بر محور اصلی فضایی هر یک از دو بنا قرار گرفته-
اند؛ اشاره کرد (جداول  2و .)3
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جدول  .2کتیبه های بکار رفته در مدرسه چهارباغ عباسی و مفهوم کلیدی آنها

متن کتیبه

مکان کتیبه
باالی در ورودی

انا مدینه العلم و علی بابها

1

جرزهای طرفین

3

در نقره پوش

دریای سپهر کآفتابست کفش /نبود چو علی گوهری
اندر صدفش
انا فتحنا لک فتحا مبینا /انا مدینه العلم و علی بابها

4

در کوچک

حاوی شعری معرف اهمیت «علم» و حاوی بیت
نبی مدینه علم و علی بود در او
شه است بنده خاص در مدینه علم

5

هشتی

باالی در بزرگ

انا مدینه العلم و علی بابها

6

ایوان قبله

مدخل گنبدخانه
طرفین ایوان

حاوی عبارت «من کنت مواله فهذا علی
روایتی
ِ
مواله»
روایتی که معرف اهمیت علم در اسالم است

زیرمقرنسها

«علیا منی و انا من علی و هو موال کل مومن بعدی»...

2

ورودی

7
8

مناره

1

ورودی

مفهوم کلید ی

علم

حضرت علی ع

+

+
+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+
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مکان کتیبه

2

مفهوم کلید ی

متن کتیبه

در نقره پوش

مسجدی کز شرف بیک مسجد  /کرده با مسجد الحرام نماز
آنکه سعیش ببوستان نجف  /دادآب روان بعمر دراز

جلوخان

انا مدینه العلم و علی بابها

3

مسجد جامع

حضرت علی ع

+

+

» ...عبارت «ناد علی مظهر العجائب

4
5

هشتی

6

مناره

راهروهای
منتهی به حیاط

نام علیع و محمد

+

ص

صلوات  /اهلل اکبر /سوره توحید /نام علیع و محمد

ص

+

+
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نمای خارجی
سردر

بنای مسجد براساس تقوی« :اسس علی التقوی»
روایاتی دال بر والیت و حقانیت اهل بیت ع
انا مدینه العلم و علی بابها

+

+
+
+
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 .4-3معناشناسی گنبدخانه
 .4-3-1شکل گنبد
مقایسه شکل گنبدهای شاخص صفوی با نمونه های قبلی،
نشان از دو تغییر عمده در شکل این گنبدها می دهد:
الف) تغییر ارتفاع ساق (گریو) گنبد :در نمونه های بررسی
شده ،گنبد دوپوسته ،به عنوان دستاوردی سازهای از معماری
شیوهی آذری ،با تمامی ظرفیتها و امکانات ویژهی خود

در اختیار معماران صفوی قرار می گیرد .16رواج و تسلط
بر فناوری ساخت این گنبدها در این عصر موجب شد که
معماران بتوانند با استفاده از ساق بلند گنبد ،ارتفاع گنبد
مسجد جامع و مدرسه چهارباغ را در سیمای شهری افزایش
دهند و از این طریق بر جایگاه شهری آن تأکید بصری
بیشتری نمایند (تصاویر  5و .)6

تصویر  .5نمای شهری گنبد مدرسه چهارباغ اصفهان؛ (مأخذ :استیرلن )1370

تصویــر  .6مســجد جامــع عباســی؛ تصویــر درخــت انتزاعــی ،در قالــب گنبــدی فیــروزهای پوشــیده شــده از شــاخههای اســلیمی ارائــه میگــردد .در
ایــن تصویــر درخــت اندیش ـهی معمــار در ترکیــب بــا زمین ـهی ســبز درختــان شــهر ،فاصل ـهی جهــان مــاده و عالــم معنــا را طــی کــرده و ایــن دو
عالــم را بــه هــم پیونــد مــی زنــد؛ (مأخــذ :نگارنــدگان)
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ب) تغییر شکل نیمرخ گنبد :در این گنبدها ،پایین
حجم گنبد به سمت بیرون خارج شده و دوباره به
سمت داخل جمع میشود تا بخشی به نام «آوگون»
ایجاد نماید (معماریان  .)534 ،1391این شکل
که به یاری فناوری سازه ای گنبدهای دوپوسته
ایجاد میگردد؛ نسبت به نیمرخ گنبدهای پیشین،

تداعیکنندهی حجم درخت می باشد (تصاویر  7تا
 .)9در این میان ،دسته ای از نمونه گنبدهای نا ِر
آوگون دار با بیرونزدگی زیاد در منطقه آوگون وجود
دارد که در عمدت ًا در منطقهی فارس رواج داشته و
«سر َوک» خوانده می شود .واژه ای که اشاره های
روشنی به درخت سرو را بازنمایی می نماید.
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تصاویر  8 ،7و( :9چپ ،نیمرخ گنبد یک پوسته شمالی مسجد جامع اصفهان ،وسط ،نیمرخ گنبد دو پوسته مسجد جامع عباسی ،راست ،نیمرخ سرو کهن ابرقو :تفاوت بلندای
گریو (الف) و انحنا نیمرخ (ب) دو گنبد و شباهت نیمرخ گنبد مسجد جامع عباسی با نیمرخ سرو دیده می شود؛ (مأخذ :نگارندگان)

تصویــر  :10نقــوش اســلیمی بــر پوشــش درونــی گنبــد مدرســه چهاربــاغ؛
(مأخــذ :نگارنــدگان)

تصویــر  :11نقــوش اســلیمی بــر پوشــش درونــی گنبــد مســجد جامــع عباســی؛
(مأخــذ :نگارنــدگان)

پوشش درونی گنبد نیز همان تصویر پوشش بیرونی را
مینمایاند که این بار از درون فضا درک می شود .شاخه
های به هم پیچیده درختی انتزاعی که همه فضای زیر
پوشش را دربرگرفته و آرامشی نافذ و گسترده در سایه
گسترده خویش ایجاد کرده است (تصاویر  12و  .)13این

درخت شاخ و برگ هایش را برفراز محراب گسترده است.17
بر این اساس ،کاربرد نقوش اسلیمی بر پوششهای درونی
و بیرونی این دو گنبد میتواند تصویری از درختی ملکوتی
باشد که بر فراز دروازه ی آسمانی محراب قرار گرفته است.
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 .4-3-2آرایههای پوشش بیرونی و درونی گنبد:
نقوش اسلیمی
نکته کلیدی دیگر جهت رمزگشایی معنای گنبد در این
دو بنا ،جایگاه ویژه آرایهها (گره کاری ها ،اسلیمی ها و
رنگ ها و کتیبه ها) است .در عصر صفوی ،آرایه ها با
دریافت مفاهیمی نو ،به عضوی جدایی ناپذیر از کل اثر
تبدیل شدند و به اندازه سازه و شکل کلی بنا اهمیت یافتند.
درواقع عناصر تزئینی نقشی بنیادین در چشمآفرینندگان
خود یافتند و تمامی واقعیت خود را به اصل اثر واگذار

نمودند؛ به نحوی که بدون تغییرات اساسی در معنای اثر،
امکان حذف آنها نیست (استیرلن .)1377
توجه به این تحلیل ،معنای تزئینات به کار رفته در پوشش
بیرونی گنبدهای مسجد جامع عباسی و مدرسه چهارباغ
اصفهان را روشن میسازد .این گنبدهای فیروزه ای ،که با
نقوش اسلیمی تشکیل شده از شاخ و برگ در هم پیچیده
پوشیده شده است؛ درختی را مینمایاند که با حجمی بزرگ
بر گریو استوانه ای بلند شکفته شده و گلولهی سبز عظیمی
را بر فراز خط آسمان شهر به نمایش میگذارد (تصاویر 10
و .)11
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تصویر  :12نقوش اسلیمی بر پوشش بیرونی گنبد مدرسه چهارباغ؛ (مأخذ :نگارندگان)

تصویر  :13نقوش اسلیمی بر پوشش بیرونی گنبد مسجد جامع عباسی؛ (مأخذ :نگارندگان)

 .4-3-3کتیبههای گنبدخانه
همانند شیوه ای که در بخش  1-3-5انجام شد؛ می توان
محتوای اصلی کتیبه های گنبدخانه دوبنای مورد نظر را
بررسی نمود .این کار شواهد تاریخی را ،جهت واکاوی

صحت فرضیهی مقاله در اختیار ما قرار خواهد داد .جهت
کوتاه نمودن نوشتار حاضر ،اصل متون کتیبه ذکر نشده و
تنها موضوع و کلید واژگان آنها در جداول  4و  5معرفی
شده اند.18

جدول  .4گزیده کتیبه های گنبدخانه مدرسه چهارباغ عباسی

ایوان جنوبی

مکان کتیبه

مدخل گنبدخانه

باالی گوشوار شمال
غربی

ذکر حضرت علی

کتیبه فوقانی

باالی گوشوار جنوب
غربی
داخل
گنبدخانه

موضوع کتیبه

وصایت حضرت علی

باالی گوشوار جنوب
شرقی
باالی گوشوار شمال
شرقی

کتیبه های عمودی

ع

حدیث منزلت

 ...من کنت مواله فعلی مواله اللهم وال من وااله و عاد من عاداه ...

(عقد اخوت میان حضرت علی و پیامبر
علی مواله
ع

ص

)  ...من کنت مواله فهذا

زینو مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب /لواجتمع الناس علی حب علی
بن ابی طالب ع لما خلق النار

ع

وصایت حضرت علی

ع

حدیث ثقلین

وصایت حضرت علی

ع

یا علی انت منی بمنزلة هارون من موسی  ...مثل اهل بیتی کمثل
سفینة نوح ...

محبت حضرت علی

ع

جایگاه والیی حضرت
ع
علی

صلوات بر  14معصوم

حب علی بن ابی طالب ع حسنة الیضر معها سیئة و بغضه سیئة ال
ینفع معها عبادة ...
ِيم
َم ْن أَ َرا َد أَ ْن َي ْن ُظ َر إِلَى آ َد َم فِي ِعلْ ِم ِه َو إِلَى ن ٍ
ُوح فِي تَ ْق َوا ُه َو إِلَى إِبْ َراه َ
ِيسى فِي ع َِبا َدتِ ِه َفلْ َي ْن ُظ ْر إِلَى
فِي ِحلْ ِم ِه َو إِلَى ُم َ
وسى فِي َه ْي َبتِ ِه َو إِلَى ع َ
ع
َعل ِِّي بْ ِن أَبِي َطال ٍِب
انتهیت لیة االسراء الی سدرة المنتهی فاوحی الی فی علی انه امام
المتقین و قائد المحجین الی جنات نعیم ...
دومین کتیبه مربوط به حضرت علی ع است که یکی از وصف های ایشان
«شبر قاسم طوبی» است .سومین کتیبه ،مربوط به حضرت زهرا س است
.که یکی از وصف های ایشان «التی حملتها شجره طوبی» است
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باالی محراب

عبارت یا واژگان کلیدی
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گنبدخانه مدرسه چهارباغ :عمدهی کتیبه های گنبدخانه
مدرسه چهارباغ ،بر موضوعات مرتبط با حضرت
امیرالمؤمنین (ع) تکیه دارد .چنانچه در جدول  4دیده می
شود؛ این موضوعات شامل حدیث منزلت ،جایگاه وصایت
حضرت ،صلوات بر ایشان و ذکر حضرت علی (ع) است.
اما با نگاهی دقیق تر ،می توان کتیبه تعبیه شده برباالی
محراب (سطر  7جدول) و کتیبه های عمودی (سطر 8
جدول) درون گنبدخانه را مورد توجه قرار داد که درکنار
اشارات دیگر کتیبه ها به جایگاه حضرت علی (ع) ،بر
مفهوم درخت طوبی یا معانی دیگر قرین آن تصریح دارند.
کتیبه باالی محراب ،که می توان آنرا اصلی ترین اندام
شکل گرفته در بنا و قلب مفهومی و کانون فضایی آن
دانست؛ به خبرهای معراجیه پیامبر (ص) اشاره دارد:
لی فِی
«ا ِن َتهیت لَیلَة ا َالسراء اِلی سِ َدرة ُ
حی ا ِ َ
هی َفا ُو َ
المن َت َ
َّات نَعیِم و َقال
المح ِّجین ِالی َ َجن ِ
المتَّقیِن َو َقاِئد َ
َعلی اِنَّ ُه ِا َمام ُ
رالمؤمِنیِن َما أنَکر َفضلَه».
تی َسمی َعلی أمیِ ُ
لَو َیعلم النَّاس َم َ
در این روایت ،پایان بخش سفر روحانی پیامبر (ص) در
شب معراج ،حضور نزد درخت سدره-المنتهی معرفی شده
که نزد آن درخت ،حضرت علی (ع) به عنوان امام المتقین
و قائد المحجین وصف شده اند .قطع ًا همجواری واژه سدره
المنتهی ،مفهوم والیت حضرت (ع) و شاخساران اسیلمی
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که در سرتاسر گنبدخانه گسترده شده اند؛ شواهد تاریخی
مستحکمی از بازنمایی درخت طوبی در این فضا ارائه می
کنند.
همچنین کتیبه های عمودی گنبدخانه شواهد دیگری را
بازنمایی می کنند .این کتیبه ها ،در چهارده بخش دورتادور
گنبدخانه تعبیه شده اند و هریک سالم و صلواتی بر یکی
از چهارده معصوم را درخود جای داده است .با برداشتی
تفسیری ،این  14کتیبه همچون  14ستون نورانی ،پایه
ها و اساس گنبدخانه را بنیان نهاده اند و مبدأ و منشأیی
برای رشد و صعود نقوش اسلیمی در فضا ایجاد کرده اند.
اما با نگاهی تاریخی نیز می توان قرائنی دال بر این مفهوم
دریافت .در کتیبهی مربوط به صلوات بر حضرت علی (ع)
ایشان با عبارت «شبر قاسم طوبی» و در کتیبه مربوط
به حضرت زهرا (س) آن حضرت با عبارت «التی حملتها
شجره طوبی» خوانده شده اند .عباراتی که بر جریان داشتن
مفهوم درخت طوبی در اندیشه های حاکم بر فضا داللت
دارند.
گنبدخانه مسجد جامع عباسی :کتیبه های مسجد جامع
عباسی نیز بیشترین تأکید را بر موضوع والیت و وصایت
حضرت علی (ع) دارند؛ به نحوی که در دیگر مساجد این
عصر و اعصار پیشین نادر است (جدول .)5

جدول  .5گزیده کتیبه های گنبدخانه مسجد جامع عباسی

مکان کتیبه

ایوان جنوبی
و زیر گنبد در گنبدخانه

موضوع کتیبه

عبارت یا واژگان کلیدی

روایت واقعه مباهله

(معرفی حضرت علی ع به عنوان نفس پیامبر ص در واقعه مباهله و
در تفسیر آیه  61سوره آل عمران ... )19انفسنا علی بن ابی طالب ...

حدیث منزلت

جایگاه حضرت علی

(عقد اخوت میان حضرت علی ع و پیامبر ص ) انه منی بمنزلة هارون
من موسی

ع

گنبدخانه

باالی محراب

جایگاه والیی
حضرت علی

نمای خارجی
گنبد

پایین گریو

سوره دهر

ع

 ...قال لعلی انت اخی و رفیقی ...

 ...علی اخو رسول اهلل قبل ان تخلق السموات

یا علی لو ان عبداعبداهلل عزوجل مثل ماقام نوح فی قومه و کان له
مثل احد ذهبا فانفقه فی سبیل اهلل ومدفی عمره حتی حج الف عام
علی قدمیه ثم قتل بین الصفاء و المروه مظلوما و لم یوالک لم یشم
رائحه الجنه ولم یدخلها

و يطعمون الطعام علي حبه مسكينا و يتيما و اسيرا ...
برخی از مفسرین معتقدند این سوره در شأن اهل بیت نازل شدهاست.
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اخوت حضرت علیع با
ص
پیامبر اکرم

 ...السیف اال ذوالفقار و ال فتی اال علی ...
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 .5جمعبندی

بنابر آنچه در روش تحقیق گفته شد؛ جمعبندی یافتههای
حاصل از این مقاله در سه سطح بررسی سازگاری ،صدق و
تمامیت فرضیه قابل ارائه است:
الف) سازگاری نتایج روش تفسیری و استنادی :در مرحله
اول این مقاله نشان میدهد که میان مفاهیم ذکر شده
برای درخت طوبی با آنچه در بنا در قالب نقوش و کتیبهها
ثبت شده است؛ سازگاری کامل وجود دارد .به بیان دقیقتر،
هیچ سند عینی در دو بنای مورد مطالعه دال بر ناسازگاری
فرضیهی داللت این دو گنبد بر مفهوم درخت طوبی وجود
ندارد.
ب) صدق فرضیه مقاله نسبت به فرضیههای رقیب :در
سطح بعدی یافتههای این مقاله ،نشاندهندهی صدق
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در فضاهای داخلی گنبد ،شاخص ترین کتیبه ،کتیبهای
است که از ابتدای ضلع غربی ایوان جنوبی آغاز شده و
پس از ادامه یافتن گرداگرد گنبدخانه در ضلع شرقی ایوان
به اتمام میرسد .این کتیبه ،که طوالنیترین کتیبه مسجد
حاوی پنج روایت است که همگی بر وصایت و والیت
است
ِ
حضرت علی (ع) و جایگاه ایشان به عنوان «نفس پیامبر اکرم
(ص)» تأکید دارد .همچنین در باالی محراب ،کتیبهای کار
شده است که پذیرش والیت حضرت علی(ع) را به عنوان
شرط قبولی اعمال معرفی کرده است .20در نمای خارجی
گنبد ،یاد و توصیف حضرت علی(ع) ،به صورت تفسیری و
با استفاده از آیات قرآن نمود یافته است .کتیبه پایینی گریو
گنبد حاوی سوره دهر (انسان) است .سورهای که بسیاری
از مفسرین شیعه و سنی از جمله عالمه طباطبایی ،براساس
روایات متعدد ،نزول آن را در شأن حضرت علی (ع) و
اهلبیت میدانند (طباطبایی .)1370
 .4-4تحلیل شواهد عینی یافته شده
مقیاس
در این بخش شواهد عینی و محسوس موجود در سه
ِ
شهر ،بنا و گنبد در مسجد جامع عباسی و مدرسه چهارباغ
عباسی مطالعه و تحلیل گردید .شواهد عینی بررسی شده،
الیههای معنایی را شکل میدهد که در سطوح مختلف
کامل کنندهی یکدیگر هستند:
نخستین الیهی معنایی مربوط به شهر است که بنا بر
مطالعات پیشین ،نشانههایی زیادی دال بر معرفی باغشهر
اصفهان به عنوان یک بهشت سبز وجود دارد .بهشتی که
مسجد جامع عباسی و مدرسه سلطانی در قلب آن ،بر فراز
خط آسمان و در پسزمینهای از درختان سبز خودنمایی
میکنند.
در دومین الیهی مقیاس بنا ،این مطالعه نشان میدهد که
کتیبههای بررسی شده در فضاهای واقع بر محور اصلی
دو بنای مذکور بر چه کلیدواژههایی متمرکز است .در
کتیبههای مدرسه چهارباغ ،دو مفهوم «والیت امیرالمؤمنین
(ع)» و «علم» و در مسجد جامع عباسی ،دو مفهوم «والیت
امیرالمؤمنین (ع)» و «جایگاه مسجد جامع» از مفاهیم مورد
تأکید هستند .بدین ترتیب میتوان به تصویری از هویت
معنایی هر دو بنا دستیافت که وجه اشتراک هر دو تأکید

بر حقانیت و عظمت «والیت امیرالمؤمنین(ع)» میباشد.
امری که با این قوت و تکرار در بناهای دیگر کمتر دیده
میشود.
در الیهی سوم و در مقیاس گنبد ،شکل سروگونه گنبد و
شاخه-های اسلیمی نقش بسته بر آن ،نمودی از یک درخت
نمادین است .نقوشی که با تأکید بسیار پوشش خارجی را
میپوشاند و با حرکت در پوشش داخلی تا درون محراب
گسترده میشود .از سوی دیگر ،کتیبههای درون گنبدخانه
هر دو بنا دربردارندهی احادیث مختلفی است که بر منزلت،
وصایت و امامت آن حضرت تأکید دارند .حضور مکرر و
کمنظیر این مفاهیم در گنبدخانه هر دو بنا ،بیانگر اهمیت
این مفاهیم در ذهن سازندگان و باشندگان فضا است؛ اما
کانونیترین الیه معنایی در زیر گنبد و برفراز محراب است.
در محراب مدرسه چهارباغ ،اشارهای دقیق به حضور پیامبر
اکرم(ص) نزد درخت سدره المنتهی و ذکر حضرت علی(ع)
در آنجا وجود دارد .همچنین کتیبهی باالی محراب مسجد
جامع عباسی ،بر پذیرش والیت حضرت علی(ع) به عنوان
شرط قبولی اعمال تأکید شده است .بدین ترتیب بررسی
شواهد تاریخی موجود در بنا و تطبیق آنها با یافتههای
حاصل از تحلیل تفسیری ،ساختار مفهومی مستحکمی ارائه
مینماید که با تکیه برآن می-توان به پرسشهای مقاله
پاسخ داد.
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بیشتر فرضیه ارائه شده نسبت به فرضیههای رقیب است.
شواهد موجود در هر سه الیه فضایی بررسی شده (شهر،
بنا ،گنبدخانه) بر کذب فرضیههای اثباتگرایانه مبنی بر
عدم تأثیر معانی شیعی و به-طور ویژه مفهوم درخت
طوبی -برگنبدهای صفوی داللت دارند .همچنین شواهد
یافته شده ،با تصریح بر مفهوم درخت طوبی موجب فاصله
گرفتن از تعابیر مورد نظر اندیشمندان سنتگرا ،چون
آسمان ،بهشت و وحدت درخصوص گنبدهای شاخص
صفوی شدهاند و بر این اساس ،تبیین دقیقتری از مفهوم
این اندامهای معماری صفوی ارائه میکنند.
ج) تمامیت فرضیه مقاله :با وجود اشارههای مستقیم و
نمادین به مفهوم درخت طوبی از یک سو و تکرار نام ،یاد و
جایگاه حضرت علی (ع) در جایجای دو نمونه مورد بررسی
از سوی دیگر ،نمیتوان بر تمامیت این شواهد بر داللت

29

قطعی بر فرضیه حکم داد؛ زیرا تحقق این سطح از اثبات
فرضیه نیازمند وجود شواهدی است که به صورت مکتوب و
مستقیم به آن اشاره کند؛ امری که در پژوهشهای تاریخی
بسیار نادر است.
بدین ترتیب این مقاله فرضیه «نقش اساسی مفهوم درخت
شیعی طوبی در شکلگیری دو گنبد مسجد جامع عباسی
و مدرسه چهارباغ اصفهان» را به عنوان صحیحترین تبیین
در معناشناسی گنبدهای شاخص صفوی ارائه مینماید.
براین اساس ،در تداوم با تصويرسازي بهشت مثالي در شهر
صفوي ،گنبدهای شاخص به عنوان نقطهی عطف در قلب
اين باغ آرماني ،جايگاهي نمادين نوینی میيابد و محملي
گردد تا مفهوم انسان کامل را در قالب درخت طوبی ،به
صورت یک پیام تصویری ارائه کند.

پینوشت
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 .1جهت مطالعهی نحوه تغییر اندامهای معمارانه و تزئیناتی در بناهای شاخص صفوی ر.ک .صفاییپور و پورمند .1391
Mystical-Hermeneutic .2
 .3سنتگرایان ،همانطور كه از نامشان برميآيد؛ دلبستهي سنت بوده و در پي احياي آن در جهان امروز هستند .سنتگرایان یا پیروان
حکمت خالده ،بحرانهای عمیق ناشی از تمدن غرب در زندگی معاصر را به چالش کشیده و بازخوانی ،بازنمایی و بازگشت به عالم سنتی را
راه حل انسان معاصر برای سعادت میدانند .نقد آنان به تمدن معاصر ،اشکاالت ظاهری و سطحی نیست بلکه آنان زیر بنای هستیشناسی،
انسانشناسی و معرفتشناسی غرب را مورد پرسش قرار دادهاند.
Positivist-Narrative. 4
 .5پروفسور مارک ایستربی اسمیت ،مبنای فلسفی کلیه روشهای تحقیق کمی را اثباتگرایی میداند (علیاحمدی  .)245 ،1382اثباتگرایی
رهیافتی فلسفی است که براساس آن ،هم در دانشهای طبیعی و هم در دانشهای انسانی ،تجربیات و پردازش منطقی و ریاضی تنها
سرچشمهی اطالعات درست محسوب میشود .این مکتب از خوشبینی اندیشمندان قرون  18و  19در اثر پیروزیهای شگرف علوم طبیعی
منبعث گردید؛ ولی پیش از آن و به ویژه از قرن  16به بعد ،اندیشمندانی چون فرانسیس بیکن ،الک ،برکلی و هیوم با تأکید بر مشاهده و
تجربه ،اصول اولیه این نگرش را پیریزی کرده بودند (ساروخانی .)31-30 ،1383
Evidence .6
James Dickie .7
Henri Stierlin .8
 .9چنانچه در خصوص معرفی ایوانها به عنوان نمادی از غار ،این کاستی به مراتب بیشتر نمایان است.
 .10ویژگیهای باطنی و ظاهری درخت طوبی در مقالهای با عنوان «بررسی ریشههای معنایی درخت طوبی در معماری عصر صفوی» توسط
نگارندگان این مقاله تألیف شده که در دست چاپ است.
Three criteria of “logical consistency”, “truthfulness probability” and “completeness” are argued. .11
« .12مسجد جامع عباسي داراي گنبد عظیم کاشیکاری شدهای است که دارای کتیبههایی میباشد .تاریخ پایان کتیبه سال  1037هجری است.
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بلندی گنبد  54متر است .حد فاصل مابین دو جدار داخلی و خارجی گنبد دو پوسته به طور تقریب حدود  15متر است» (بزرگنیا .)213 ،1383
 .13آخرين بناي مهم دورهی صفويه مدرسه چهارباغ عباسيميباشد كه مرحوم پيرنيا آن را «آواز قوي شيوه اصفهاني» ناميده است .سازهی
گنبد در هر دو بنا دو پوسته گسسته میباشد كه گنبد بااليي بر روي گريو بلند و خشخاشيها استوار شده است.
 .14پژوهشهای زیادی به چگونگی تصویر شهر صفوی ،در آینه سفرنامهها پرداختهاند .مرور سفرنامه سیاحان داخلی و خارجی و مطالعه
برداشت و توصيف آنها از شهر ،تصويري روشن و بدون پيشداوري از تجلي ايدهی باغ بهشت در معماري و شهرسازي صفوي ارائه مينمايد.
برای نمونه دولیه دالند در سفرنامه خود به نام زيباييهاي ايران با ديدن اصفهان صفوي چنين مينويسد« :تعداد زیاد باغهای موجود در
شهر و اطراف آن انسان را به شبهه میاندازد که جنگلی است آمیخته به چند خانه و مسجد ،که گنبدها و ناقوسهاي آن تأثیري خوش به جا
میگذارند» (استيرلن .)82 ،1377
َ
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 .15نمونههای بسیاری از این
َ ّ َ َ
جـ َد عـِنـ َدهـا َرزقا( »...آلعمران  )۳۷ :در کتیبه های داخلی محراب نمونه هایی از این دست هستند.
کـ ّریـا ال
َ
ِمـحـراب َو َ
عـلَیـهـا َز َ
َ
 .16جهت شناخت اجزا و سیر تکامل این پوشش ر.ک .پیرنیا  165-163 ،1382و معماریان .604-531 ،1391
 .17جهت فهم معنای این نقوش برخی دیباچهها و مرقعهای تاریخی راهگشا هستند .این منابع ایجاد و استفاده از خطوط اسلیمی را منتسب
به حضرت علی (ع) میدانند (نجیب اوغلو .)155 ،1379
 .18برای مطالعهی جزئیات محتوای کتیبهها ر.ک هنرفر .1344
ين
َ .19فق ُْل تَ َعالَ ْوا نَ ْد ُع أَبْ َنا َءنَا َوأَبْ َنا َء ُك ْم َون َِسا َءنَا َون َِسا َء ُك ْم َوأَنْف َُس َنا َوأَنْف َُس ُك ْم ث َُّم ن َْب َت ِهل َف َن ْج َع ْل لَ ْع َن َة اللّ َعلَى الْ َكا ِذب ِ َ
 .20على! هرگاه كسى از بندگان خدا به اندازه عمر نوح كه در ميان قومش قيام كرد به عبادت خدا پردازد و به مقدار كوه احد طال داشته باشد
و آن را در راه خدا انفاق كند و بر فرض ،عمرش آن قدر طوالنى گردد كه بتواند هزار بار بيت خدا را با پاى پياده زيارت كند؛ سپس در ميان
صفا و مروه ،به ناحق كشته شود؛ چنانچه واليت تو را قبول نداشته باشد؛ بوى بهشت به مشام او نرسيده و داخل آن نمىگردد.

قدردانی

بدینوسیله از همکاری بیدریغ آقای حامد صفاییپور ،پژوهشگر دوره دکتری فلسفه علم ،که جهت دستیابی به ساختاری منطقی برای ارزیابی
و جمعبندی یافتههای مقاله نظرات ارزشمندی را ارائه نمودند تشکر و قدردانی میشود.
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Abstract
Covering one of the most important spaces, domes have a magnificent role in Persian mosques.
During continuous eras of Islamic architecture masons could promote this techno-spiritual heritage
and developed its spatial value. This process reached its apogee in Safavid era. Overshadowing
Shia conceptual system carved the cultural context of Safavid society and consequently changed
its architectural features. In this context, Safavid illustrious domes acquired modern roles and were
dressed differently.
In previous studies symbolic meanings of domes have been analyzed mostly in two major groups
of “positivist-narrative” and “mystical-hermeneutic” approaches. The followers of traditionalism
school by applying mystical-hermeneutic approach have suggested some general meanings for
most of dome cases in the entire Islamic world. Manifestation of symbolic meanings such as
heaven, paradise, sky and unity is proposed by these scholars. On the other hand, positivist art and
architectural historians by utilizing a narrative approach has criticized the traditionalism school.
They believe tying any meaning to a traditional architectural element requires achieving clear
historical evidences that could be gathered through field studies. Meanwhile there are limited
group of scholars that benefit from both hermeneutic and narrative methods. Although they accept
the central concept of embodiment of Islamic meanings in the buildings, they provide historical
subjective evidences for their arguments.
This paper aims to investigate the meaning of Safavid domes by using “Narrative - Hermeneutic”
approach. Appropriately, the hypothesis of embodiment of the meaning of a holy tree, called Tuba
in Safavid illustrious domes is examined by means of two questions. The first question looks for
the original meaning of Tuba in Safavid cultural context which has been studied in a separate
paper. That paper indicates that the term Tuba is only mentioned once in the Quran, However its
attributes can be ascertained from various hadiths and other relevant references. Additionally, in
his The Red Intellect, Sohrevardi describes this tree. Accordingly, Tuba is a divine, tall, with a
long shadow tree that is one of the blessings in heaven. The second question is concerned about
Tuba’s probable relationships to illustrious Safavid domes. Consequently, to find out the answer
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characteristics of the two main domes in Madrese Chāhār-bāgh (Soltānī school) and Masjid-i Jamī
Abbāsī (Shāh mosque) at Isfahan are analyzed in three spatial scales including the city, the building and
the dome chamber. Accordingly, images of the domes in city sky line, dome’s silhouette and shape, outer
and inner ornaments as well as the content of dome’s inscriptions are studied.
In the urban scale, western traveler’s description as well as studying the city sky line represents a
modern picture that forms in the Safavid capital. The picture that displays raised huge domes in the
verdure background of the Isfahan as a garden city. In an architectural scale, the projected shape of the
dome constructed on a tall drum represents the form of an abstract tree that dominates the mosque and
the school and their surrounding area. This image can be better realized by looking to the decorative
layer of two domes. Both cases are covered by lavish vegetal decorative patterns drawn on a turquoise
background that encompasses the outer and inner shell of the dome. This layer dresses the abstract shape
of domes and illustrates an objective tree free standing beyond the city skyline.
Moreover, studying the buildings inscriptions may reflect the indicated concepts and intention of their
builders and providers. Acordingly inscriptions of main spaces including the entrance (pishtaq), the
foyer (hashti), Qibla ivan and minarets were survived. Almost all the inscriptions in both monuments
reflect the three main concepts. Inscriptions in both monuments reflect the scientific superiority and
spiritual grandeur of Imam Ali. Simultaneously in Madrese Chāhār-bāgh the value of knowledge and in
Masjid-i Jamī Abbāsī the importance of congregational mosque are mentioned in different ways. More
precisely investigation of dome chamber inscriptions reflects some indicated concepts. Unlikely to the
most of dome chambers the applied inscriptions in both cases hardly contain Quranic verses. They
mostly include those hadiths and quotes that clarify the role of Imam Ali as the first Imam and also
successor and brother of the prophet. More importantly, the mihrab inscription at Madrese Chāhār-bāgh,
as the focal element for meaning manifestation in dome chamber, represents the night journey and the
ascension of Prophet Muhammad and describes his meeting with the holy tree of Tuba.
Finally, qualitative analysis (comparing and content analysis) of the findings evaluated the paper’s
hypothesis in three criteria of “logical consistency”, “truthfulness probability” and “completeness”. In
the first criterion, the paper indicates on the logical consistency of this hypothesis. Paper findings in
the second criterion demonstrate the truthfulness probability for embodiment of the meaning of Tuba.
Eventually the last criterion suggests that provided evidences cannot support the completeness of the
hypothesis. All in all, this paper suggests that core concept of Tuba tree as the most truthful explanation
for the meaning of studies domes.
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