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مطالعه تطبیقِی تکراِر نقوش هندسی در شیشه های رنگی مسجد وکلیسا
)نمونه های موردی مسجد نصیرالملک و کلیسای ساگرادا فامیلیا(

نینا بهزادی1، سید مصطفی مختاباد امرئی*2، محمدرضا شریف زاده3
  1  دانشجوی دکتری رشته تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسالمی، گروه تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسالمی، دانشکده هنر، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسالمی،  

تهران، ایران.
2   استاد گروه ادبیات نمایشی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. 

3 دانشیار گروه فلسفه هنر، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسالمی،  تهران، ایران.

)تاریخ دریافت: 99/04/23، تاریخ پذیرش: 99/11/18(

چکیده 
امروزه با توجه به تکثر در شیوه خلق آثار هنرِی ادیان الهی، لزوم ایجاد زبان بصری مشترک، احساس می گردد. خلق نقوش 
تکرارشونده، یک شیوه بیانی و جزء جدایی ناپذیر هنر دینی هستند. واکاوی این مشترکات نمادین در معماری، می تواند موجد 
پل ارتباطی واحد در هنر ملل باشدکه متأثر از مؤلفه های اعتقادی، فرهنگی، جغرافیایی و هنری است و مسألۀ اصلی این تحقیق 
می باشد. پژوهش برروی بناهای نیایشی، کلیسای ساگرادا فامیلیا و مسجد نصیرالملک، از منظر هندسه، با تمرکز بر شیشه های 
رنگین پنجره ها انجام گرفته است. سوال این جاست که با تطبیق نقوش نمادین و تکرارشونده برشیشه های رنگین دوبنا، تأثیرات 
مؤلفه های مذکور و هندسه نقوش آن، تا چه حد توانسته، از نظر کالبدی، درایجاد تشابهات، اقتباسات یا تفاوت ها نقش داشته باشند؟ 
و با این فرضیه که تشابهات و تفاوت هایی در طراحی نقوش متنوع شیشه ها وجود دارد، هدف، رمزگشایی و دست یابی به اشتراکات 
و افتراقات از منظرنقوش هندسی و ریشه یابی معانی بنیادین و الگوساز و نیز ایجاد زبان مشترک بصری است. روش تحقیق، مطالعه 
توصیفی- تطبیقی و تجزیه وتحلیل کیفي و محتوی متن برمبنای اسناد کتابخانه ای است. در نتیجه، وجه افتراق درنقوش شیشه ها : در 
مسجد مذکورازطرح های ساده: شمسه، ستاره چندپر و اشکال هندسی ساده درگره چینی های شیشه ها بهره گرفته شده در صورتی 
که درکلیسا عالوه بر این نقوش، نقوش پیچیده روایی و تصویری بر شیشه های رنگین کلیسا، نقش بسته است. اما طراحی شکل دایره 
بر شیشه های منقوش دو بنا همراه با تکرار منظم و تکاملی بیشترین کاربرد و وجه اشتراک آن ها بوده و نیز ریشۀ اعتقادی و توجه 
به خدا )دین(، طبیعت، انتزاع و هندسه، به عنوان باالترین الیه تشابهی خالقیت درطراحی و ایجاد فضایی غرق در نور و رنگ، دنیایی 
ماورایی و روحانی، همراه با امنیت خیال، درهردو بنا به طور مشترک ایجاد شده است، که در جداولی مورد تطبیق قرا گرفته اند. 

واژگان کلیدي
نقوش تکرارشونده، شیشه های رنگی، معماری اسالمی، معماری مسیحی، مسجد نصیرالملک، کلیسای ساگرادا فامیلیا.

.E-mail: mokhtabm@modares.ac.ir ،021-88008090 :نویسنده مسئول، تلفن: 09123872383، نمابر *
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مقدمه 
هنری،  آثار  د ر  غور  مختلف،  ملل  پرفرازونشیب  درسراسرتاریخ 
اساسی ترین جنبه شناخت فرهنگ و هنر   آنان می باشد. هنر د ر بستر 
جوامع مذهبی، به مثابه عنصرسنتی، فرهنگی و اعتقاد ی پد ید ه ای اجتماعی، 
منشاء ایجاد تغییر، د رمکان ها ود وره های گوناگون است و به د نبال خود  
اخالق، خلق وخو، منش،آد اب و رسوم خاص پد ید آورد ه. د رتمام د وران ها 
روش بیان د رخلق آثارهنری عمد تًا پیام های ذهنی با روش نماد پرد ازانه، 
مطرح شد ه اند . این نماد ها و عناصر به صورت پی د رپی و تکرارشوند ه و 
مشابه ظهور می کنند که د ر هنر د ینی، جزء وجود ی فرهنگ و سنت 
گشته و اهمیت کلید ی د ارند  که به صورگوناگون نماد ین، د راد بیات، 
نمایش، موسیقی، هنرتجسمی، د یگر هنرها و مخصوصًا د رمعماری د ید ه 
می شود . عناصرتکرارشوند ه که به صور مختلف د رهنرد ینی نمایانگر است 
به عبارتی زبان هنرد ینی است که زبانی نماد ین همراه با رمزوتمثیل است، 
که باید  مورد  خوانش وگاه رمزگشایی شوند  تا معنایی ژرف تر آشکار 
سازد  و هنرمند ، حس د رونی خود  را ازطریق آن به تصویرمی کشد . این 
د ر  هم  وآن  هنرمعماری  مخصوصًا  هنرها  د رتمامی  می توانند   عناصر 
بناهای نیایشی که مرد م بیشتر با آن تعامل د ارند ، برای مفهومی ذکرگونه 
و مقد س، تکرار شوند  که این عناصر د ر هنرد ینی چه مسیحیت و چه 
اسالم و غیره همانا تد اعی کنند ه عباد ت مخلوق بود ه ومورد  توجه. د رمیان 
هنرها، معماری، به عنوان قطب اید ئولوژیک، از   تأثیرگذارترین )به علت 
فرهنگی - هنری  ارکان  آن(  با  مرد م  اجتماعی  وتعامل  کاربرد ی بود ن 
است و د و عنصربرترمعماري اسالمي و مسیحي )مسجد وکلیسا(، براي 
ایجاد  یک فضاي روحاني و معنوي، مناسب براي عباد ت، بنا می شود ، 
اما تفاوتهایيد رساخت و تزئینات وجود  د ارد ، که به نظرميرسد به 
علت تفاوت تفسیر د رد ین و معنویت، جغرافیا، و هم چنین تأثیر پذیري 

ازطبیعت، هند سه، رنگ و نوراست. 
خلق پنجره با شیشه های رنگی از هنرهای سنتی د ر معماری اقوام 
مختلف بود ه که با توجه به شباهت عناصر تکرارشوند ه بر برخی از 
ارتباطی و  پل  ایجاد   با  عناصر می توانند   این  و  د ید ه می شود   پنجره ها 
جهت  ملل،  از  بسیاری  هنر  و  فرهنگ  از  مفاهیم  نماد ین  شناخت 
رمزگشایی نشانه هایی مشترک د اشته باشند . د رایران د ر معماری بناهای 
مسجد  نصیرالملِک شیراز و نیز کلیسای ساگراد ا فامیلیا د ر بارسلونا ی 
اسپانیا شیشه های بسیار زیبای رنگین بربستر بنا شکل گرفته اند  و آن ها را 
به شاهکارهای بی بد یل معماری تبد یل نمود ه اند  که د ر نحوه رنگ آمیزی 
و نوع خطوط پنجره ها اشتراکات و افتراقاتی د ید ه می شود  که باعث 
واکاوی این نماد های تکرارشوند ه بر شیشه ها د ر این مقاله گشته است. 
ضرورت بررسی این نقوش جهت د ستیابی به نقاط اشتراک و افتراق 
آن ها، تأثیرات، اقتباسات احتمالی و ایجاد  زبان مشترک تصویری د راین 
ایران وکلیسای  د ر  نصیرالملک  معماری مسجد   د رد و شاهکار  مقاله 
ساگراد ا فامیلیا مورد  بررسی قرارگرفته است، که اهمیت به سزایی د ر 
ارزش گذاری آثارهنری، آموزش نسل های آیند ه و الهام بخش مبانی نظری 
و اعتقاد ی و تأثیرات چند جانبه برخلق معماران خواهد  د اشت. د راین 

پژوهش، ابتد ا به مبانی نظری و اعتقاد ی د رهر د و فرهنگ اسالمی و 
مسیحی پرد اخته شد ه و سپس به معرفی و مقایسه نوع هنرشیشه های 
رنگی د ر پنجره های شبستان و محراب د و بنا و نکات مشترک و متفاوت 
د ر عناصر تکرارشوند ه شیشه های رنگی د ید ه، و نتایج د ر غالب جداولي 

آورد ه شده است.

روش پژوهش
از آنجا که این پژوهش تالشی برای معنا کاوی مفاهیم نماد ین هند سه 
نقوش پنجره های مسجد  و کلیسا و مقایسه آن ها می باشد  با بهره گیری 
از تحقیقات انجام شد ه، ابتد ا به چارچوب نظری د رباب تعاریف نقوش 
تکرارشوند ه، معماری اسالمی، معماری مسیحی، مسجد  نصیرالملک، 
کلیسای ساگراد ا فامیلیا، شیشه های رنگی و جایگاه مفاهیم نماد ین و 
معنایی هند سه پرد اخته شد ه است. سپس به بررسی و شناخت نمونه های 
مورد ی )مسجد  نصیرالملک و کلیسای ساگراد ا فامیلیا( و با تمرکز بر 
عناصر تکرارشوند ه شیشه های رنگی د و بنا و نیز تأکید  بر باورهای 
مذهبی، تفاوت د ر اقلیم، زبان، فرهنگ و عشق به طبیعت بود ه نکات 
مشترک و متفاوت نماد ین بصری د ید ه، و نتایج د ر غالب جداولي آورد ه 
شده است. پژوهش از نوع کیفی است که د رمرحلۀ جمع آوری اطالعات 
از روش توصیفی »تحلیلی و تفسیری« تاریخی و د رتجزیه وتحلیل د اد ه ها 

از روش استد الل منطقی بهره گرفته است . 

فرضیه پژوهش
آثار  جلوه گاه  اد یان  تمامی  د ر  نیایشگاه ها  د اخلی  فضای  ساختار 
وهنرنمائی معماران د رزمینه های مختلف مخصوصًا تزئینات بنا بود ه است 
و با عناصر به کارگرفته شد ه د ر آن ها د ارای ویژگی های منحصربه فرد ی 
بود ه که آن را به مکانی مقد س برای عباد ت د ر طول قرن ها تبد یل کرد ه 
است. فرضیه پژوهش بر این امر استوار است که نقوش به کار گرفته شد ه 
د ر طراحی شیشه های رنگین پنجره های د و بنای نیایشی، هنگامی که د ر 
راستای پشتوانه های اعتقاد ی و د ینی مرتبط با آن بنا پیش می رود ، می توانند  
با تمام تفاوت های فرهنگی، اعتقاد ی، د ینی و جغرافیایی، به نقاط  اشتراک 

یا افتراق نماد ین و معنوی د ست یابند .

پیشینه پژوهش
به د لیل ویژگی میان رشته ای بود ن این پژوهش از ذکر آثار متعد د که 
به نوعی توصیف و شناخت ویژگی های د و بنا به صورت جد اگانه صورت 
پذیرفته، و شماری ازآن ها د ر فهرست منابع آمد ه است، خود د اری کرد ه 
و برموضوع تطبیق د و مورد  خاص تمرکز شد ه که تا قبل ازاین، پژوهشی 
مختص د وبنای مورد نظرانجام نشد ه و هربنا جد اگانه ویا با بناهای د یگر 
بررسی شد ه است : 1. مقایسه تطبیقی کاربرد  نور د ر مساجد  وکلیساهای 
گوتیکی )نمونه مورد ی: مسجد  نصیرالملک شیراز و کلیسای نوترد ام 
پاریس«، 1393(، مجید یزد انی و همکاران. د ر این مقاله، به تطبیق مفهوم 
انتشار نور وتفاوت ساختاری د ر معماری و ساختار شیشه های د وبنای 
اسالمی و مسیحی پرد اخته شد ه است. 2. رویکرد  گره چینی اسالمی 
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بناهای د وره قاجارشیراز )خانه زینت الملک و مسجد  نصیرالملک(«، 
)1389(، مرضیه مهند سی و همکار. د ر این مقاله، به بررسی تفاوت نقوش 
شیشه ها از منظر ساختارهند سی با تکنیک گره چینی پرد اخته شد ه 
است. 3. »بررسی تزئینات معماری اسالمی گائود ی و تطبیق با نمونه های 
شاخص تزئینات معماری ایران« )1388(، مژد ه مد نیان محمد ی. د ر این 
مقاله به اقتباسات و الهامات معمار مسیحی از نقوش اسالمی د ر ساخت 
معماری هایش پرد اخته شد ه است. 4. »حکمت وتجلی نورمساجد ایرانی 
)نمونه مسجد  نصیرالملک شیراز(« )1395(، شیوا غفوری و همکار. د ر 
این مقاله به بررسی شکل ساختاری شیشه های مسجد  نصیرالملک و 
ایجاد  نورهای رنگین و ارتباط آن با اید ئولوژی مسلمانان بررسی شد ه 
است. 5. »تأثیر شیشه های رنگی د رایجاد  فضای معماری نمونه: مسجد  
نصیرالملک شیراز« )1393(، مهسا فاطمی علوی. د ر این مقاله به تأثیراتی 
که شیشه های رنگی و تکنیک اجرای نقوش د ر کالبد  معماری اسالمی 
د ارد  و ُبعد  عرفانی نورهای ساطع از آن د ر بنای نیایشی مذکور پرد اخته 
گائود ي«،  آنتوني  مسحورکنند ه  خیال انگیزو  »معماري  است.6.  شد ه 
به  مقاله  این  اعظم  د ربخش  و همکاران.  بزرگ نیا  زهره   ،)1387(
پنجره های منقوش ساگراد ا فامیلیا و زمینه های خلق نقوش بر شیشه های 
رنگی بنا با توجه به سبک کاربرد ی و منحصربه فرد  معمار آن پرد اخته 
شد ه است. د ر پژوهش حاضر، عواملی که می تواند  برگرفته از سیاست، 
حکومت، مذهب، عرفان، علم، فرهنگ و غیره باشد  و با استناد  به آنها 
می توان د الیل استفاد ه از این نقوش را د رقیاس با یکد یگر پید ا و با استناد  به 
مد ارک موجود  و به لحاظ سابقه تحقیق، باتوجه به تعد اد  اند ک نقوش، 
باید  یاد آور شد  که تاکنون تحقیق تخصصی د ر زمینه مقایسه این عناصرو 
نقوش تکرارشوند ه خاص این د و بنا صورت نگرفته و د ر کارهای مشابه 
بیشتر این نقوش را د ر طی یک د وران یا بنای خاص مورد  پژوهش قرار 

د اد ه اند .
مبانی نظری پژوهش

نقوش تکرارشوند ه: این عناصرعضوی ازخانواد ه بزرگ هنر هستند  
که به صورت های مختلف )تکرار چرخشی، تکرارافقی، تکرارعمود ی، 
تکرارآشکار، تکرارمخفی و غیره( د رآثار هنری تجلی می یابند . از منظر 
نهفته است و فضای د یگری به وجود   معنا، د یدگاه عرفانی د ر تکرار، 
می آورد . با تکرار یک جزء یا یک الگوی هندسی، د رواقع این اجزاء 
د رخدمت کل قرار میگیرند. د ر طبیعت و هنر، تکرار، تناوب و رشد ، 
د ارای سه جنبه است: 1. ریتم یا تکراریکنواخت: تکرارساد ه به طور 
یکنواخت، متوالی که باعث نوعی جابه جایی وحرکت منظم می شود  
2. ریتم متناوب: تکراربه صورت منظم ومتناوب ایجاد  می شود . 3. ریتم 
کاهشی، افزایشی و یا تکاملی: رشد  یک عنصر د ر کاد ر، با تغییرات 
متناوبی )د ر طبیعت(. 4. ریتم موجی با خطوط و سطوح منحنی ایجاد  
د ر  بصری  زیبایی  ایجاد   باعث:  عناصرتکرارشوند ه  به  توجه  می شود . 
نماد ها، باورپذیری یک اصل، هویت بخشی، ایجاد  تعاد ل وآرامش، حس 
حرکت، ایجاد  سنت، عاد ت و الگو، خیره کرد ن چشم و هد ایت ذهن به 
حضور و تجلی »حق«، ایجاد  جاذبه، تمرکز وتوجه، حس تقد س، وحد ت 

د رکثرت و غیره می باشد  )حسینی، 1398: 26(. 
نقوش هند سی و مفاهیم نماد ین آن: هند سه از نظر شکل و فرم ساد ه 
ولی از جهت معنا و مضمون به سختی قابل شناخت است و معماران 
همه الگوهای شکلی هند سی را وابسته به تقسیمات مثلث، مربع و د ایره 
قابلیت های  پیچید گی د ر کثرت د ر  را می د اند . زیبایی هند سه، همانا 
ترکیبی پنهان و بازگشت به وحد ت و مرکزیت صور گسترد ه است 
)قوچانی و همکاران، 1397: 32(. نقوش د ر هنرد ینی از »هند سه مقد س« 
ریشه گرفته و با مشاهد ه و تفکر د ر نظام شکل گیری طبیعت می توان 
به نسبت های هند سی و هم چنین اصل تناظر میان عالم و آد م د ست یافت 
که تابع اصول انتزاعی و فرا طبیعی با اعتقاد  برمقد س بود ن موضوع با 
ویژگی های روحانی د انسته شد ه اند  و اشکال هند سی ابعاد  کیهانی را شرح 
د اد ه، از این رو آن را هند سه مقد س نامید ه اند  )بلخاری قِهی، 1392: 249-

250(. مفهوم هند سه پنهان که ازطبیعت گرفته و تجرید  یافته، برپایه 
معاد الت د قیق ریاضی )هند سی( استوار و با د ارابود ن الگوهای پیشرفته 
الهام )ظهور اسلیمی(  ریاضی )مثاًل فرکتال ها( همواره سرمشق و منبع 
ساختمانها،  ابعاد   د ر  بود ه که  اسالم  د نیای  د ر  مهند سان  و  هنرمند ان 
بازتاب رابطه کیهاني و نسبت زرین  تناسب هایي را به کار گیرند که 
هند سی باشد  )قنبری وعسگری، 1396: 1(. الگوهاي تکرارشوند ه  هندسي 
معماری سنتي مانند صورت هاي کثرت د ر وحدت هستند که نماد  ایده 
الیتناهي و بيزماني، زیبایي و هماهنگي د ر یک نظم هندسي باالتر و 
عمیق تر، یعني قوانین کیهاني را منعکس مي کند )حجازی، 1388: 24-

27(. نقوش د رتزئینات معماری به واسطه شکل طبیعی شان چهارمضمون: 
انسانی، حیوانی، گیاهی و هند سی رانشان می د هد ،که عمومًا از مفاهیم 
 .)Kaplan, 2004: 98( نماد ین، اسطوره ای و خیالی سرچشمه گرفته است
د راصل تکرارنقوش به روش های: 1. شیوۀ انتقالی، که د ر اند ازه وجهت 
نقش تغییر نمی یابد  و تنها مکان آن د ر جهت های مختلف تغییر یافته و 
تکرار می شود ، 2. شیوۀ قرینه محوری، 3. شیوۀ انعکاسی یا لوالیی که 
پیچید گی بیشتری د ارد  و از تغییر مکان، د و نقش باهم و به صورت د و 
برابر ایجاد ، اما قابل انطباق نیستند  و به شکل معکوس حول یک محور 
تکرار می شود، 4. شیوۀ قرینه د ورانی، که نقش با د وران حول یک نقطه 
با یکی از رأس های آن، به تعد اد ی د ایره که آن را بپوشاند ، گسترش د اد  

و 5. مد ل ترکیبی، هستند . 

مسجد  نصیرالملک   )مسجد  صورتی ( 
این بنا یکی ازشاهکارهای معماری ایران مربوط به د وره قاجار د ر 
شیراز است. بنا د رسال 1294 هجری قمری ساخته و شامل مسجد ، یک 
خانه، یک گرمابه و یک انباراست که به د ستور میرزاحسن علی خان 
ملقب به نصیرالملک و هنر د ست     میرزا محمد  حسن معمار و استاد  
محمد رضا کاشی د ر طول 12 سال ساخته شد  که مساحتی بالغ بر 2890 
مترمربع د ارد . نور اصلی شبستان توسط تابش مستقیم نورخورشید  از 
پنجره ها به د رون شبستان، مهیا می شد  و با شیشه های رنگی با سبک 
گره چینی به کاررفته د ر د رها و پنجره های زیبای این مسجد ، بازی نور 
و رنگ شورانگیزی، بر روی فرش های ایرانی، کاشی های سقف، د یوار و 

مطالعه تطبیقِی تکراِر نقوش هندسی در شیشه های رنگی مسجد و کلیسا
)نمونه های موردی مسجد نصیرالملک وکلیسای ساگرادا فامیلیا(
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نقش ونگارهای مسجد  می اند ازد  که با تلفیق این نورها و رنگ ها، رنگ 
واحد »صورتی« جلوه گر می شود  )توکلی و همکاران، 1396: 12(. 

شیشه های رنگی گره چینی1 مسجد  نصیرالملک 
یکی از ارکان اساسی معماری و تزئینات د وره اسالمی، استفاد ه از 
الگوهای هند سی د ر قالب سطوح تزیینی تحت عنوان »تزیینات هند سی« 
)گره ها( به منظور پوشش و فضاسازِی بناهای اسالمی، طی قرون مختلف 
می باشد  که بد ون توجه به علم هند سه، اعد اد  و ریاضیات، ترسیم چنین 
گره هایی مقد ور نمی  باشد . هنر گره سازی از د امنه بسیار وسیعی برخورد ار 
است که استاد ان این هنر، د ر ممالک مختلف اسالمی، هر یک آن را با 
سلیقۀ قومی خود  آمیخته اند . بسیاری از سازند گان الگوهای جد ید ، از 
شیوه های سنتی براساس شبکه چند ضلعی های منتظم و به نام گره چینی، 
نقوش مولد  و کاشی کاری برجسته استفاد ه می کنند  که، تونالیته های 
رنگی ایجاد  شد ه با تکنیک »گره چینی« د ر و پنجره ها با بهره گیری 
از نقوش هند سی و اسلیمی، د ر معماری اسالمی به خصوص د ر مساجد  
به کار رفته و د ر القای فضای عرفانی نقش به سزایی د ارند . هنرمند ان ایرانی 
باذوق و هنر سرشار خود ، این شیشه های رنگی تکه شد ه را که از »ونیز« 
به آن جا می آمد  و د ر مسافت طوالنی، شکسته می شد  را د ر تزئین د ر و 
پنجره ها به کارگرفتند  . از آن زمان به بعد  این هنر رونق بسیار یافت و 
د ر د وران قاجاربه اوج شکوفایی خود  رسید که اغلب د ر کاخ ها، بناهای 
اشرافی، اماکن مقد س و مساجد ، ساخته می شد . نقوش اغلب اسلیمی، 
نقوش هند سی تکرارشوند ه و گاهی بته جغه است که معموال سطح د ر 
و پنجره ها، با قطعات برش خورد ه چوب و شیشه های رنگی د ر اشکال 
مختلف و متعد د  االجرا و وحد ت گرای هند سی که به طور هماهنگ د ر 
یک کاد ر مشخص و تکرارشوند ه د ر کنار هم قرارگرفته که مصد اق بارز 
رستن نور د ر فضا هستند . از د الیل استفاد ه از پنجره های مشبک با شیشه 
رنگ: الف( تنظیم نورخورشید  به اند ازه کافی و قرارد اد ن د ید  مناسب 
بیرون به افراد  د رون، ب( تأثیرات مثبت روان  شناسانه از رنگ ها، ج( 
جنبه زیبایی، د ( به کارگیری نقش انتزاعی و ناپسند د انستن تقلید  صرف از 
نقش ها و صورت های انسانی و حیوانی د ر نقاشی و سایر هنرهای تصویری 
و تجسمی، ر( حفظ حریم خانه و محرمیت، ه( خواص صوتی: که اگر 
قطعات یک گره نسبت به هم زوایای مختلف پید ا کند  جابه جایی صوتی 

ایجاد  می کند  و باالخره و(باعث د ورشد ن حشرات مزاحم، می شود  . 
رنگ غالب: الجورد ی، سبز و قرمز )د و رنگی هستند  که همد یگررا 
تعد یل می کنند  زیرا رنگ قرمز نمایانگر قد رت و اراد ه ولی رنگ سبز 
نشانگر انعطاف پذیری است( و هم چنین رنگ زرد  د ر مقابل رنگ سبز 
قرار می گیرد  و د ر این میان رنگ زرد  نسبت به رنگ قرمز سبک تر 
و غلظت کم تری د ارد  و بیشتر به عنوان محرک د ر نظر گرفته می شود . 
شیشه ها با ایجاد  نورهای رنگارنگ د ر محیط تأثیر گذاشته و نور رنگی 
و عرفان را به محیط سرد  ماد ی اضافه می کند  )نصیری و خطایی، 1385: 
95(. این مسجد  د و شبستان د ارد : د رشبستان شرقی که جهت آن به سمت 
قبله است، هشت د هنه و د ر، جهت شرقی -  غربی د و د هنه د ارد  و د ر 
د هانه های سمت شرق با ایجاد  سکو فضاهایی جهت نشیمن ایجاد  شد ه. 
این جا د ر اصل کاربری زمستانی د اشته و هم چنین د ر هوای بسیارگرم 
تابستان نیز می بایست مورد  استفاد ه قرار می گرفت، معمار جد اره بیرونی 
شبستان باحیاط را با د رهایی چوبی کم تر نورگیر ارتباط د اد ه و د ر باالی 
هرد ر نیز روزنه هایی جهت تهویه هوا د ر هوای گرم تابستان و هم چنین 
یک رواق شمالی -  جنوبی جهت جلوگیری از تابش مستقیم نورآفتاب 
پوشید ه و  نمود ه که د رروزهای زمستان  و گرم شد ن شبستان طراحی 
شبستان،  د رسمت  مسجد   )تصویر  2(.    بد نه  می شد   گشود ه  تابستان  د ر 
د یوارد رفاصله  ازیکنواختی  پرهیز  برای  معمارمسجد   و  ازآجر  عمد تًا 
هرجرز یک تابلوی زیبای کاشی کاری آورد ه است. د رمقابل هرتابلو، 
هفت د هانه بد نه خارجی د رچوبی گره چینی با شیشه های رنگی نصب 
گرد ید ه که با توجه به اینکه این شبستان )غربی( کاربری تابستانی د اشته 
و صبح ها آفتاب گیر بود ه و ترکیبات نورهای رنگی بر سطح ستون ها، 
آجرها و کاشی های رنگی زیبایی خاصی را به شبستان می د اد ه و همچون 
د روازه هایی برای ارتباط عالم ماد ی و معنوی هستند . علت استفاد ه از عد د  
هفت احتمال به باورهای معماران د رباب عرفان و تصوف بود ه، زیرا این 
عد د  یکی از مهم ترین اعد اد  ازنگاه عارفان و نشانه فارسی نزد  ایرانیان 
می تواند  د و د ست مخلوقی باشد که نیایش کنان به سوی آسمان گشود ه 
شد ه و یا د و بال پروازی که عروج و صعود  را نوید  می د هند . معمار تنها د ر 
پی ساختن نبود ه، بلکه به د نبال ایجاد  الِمان هایی مقد س و تبد یل این مکان 
ازیک پد ید ه زمینی به پد ید ه آسمانی بود ه است. گویی انسان ازکالبد  خود  

) www. fars-encyclopedia.com( :؛ سمت راست، نمای مسجد نصیرالملک. منبع)تصویر 1. سمت چپ،پالن مسجد نصیرالملک. منبع: )حاجی قاسمی، 1382: 32
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بیرون آمد ه ود رفضایی بین نور و روشنی شناور است .
هفت د ر- پنجره گره چینی د رکل د اراي کاد ر محرابي با محورتقارن 
عمود ي ميباشند که چهار لنگه د ر پایین، هر لنگه از تکرار هشت بار 
شیشه هاي رنگي شکل گرفته و از نظر ترکیب بندي د ر قسمت کتیبه ها، 
از روش گره چیني به همراه کتیبه افقي د ر وسط تزئین شده است. د ر 
و  زرد   سبز،  وروشن،  تیره  آبي  قرمز،  رنگ  شیشه ها،  رنگي،  ترکیب 
نارنجي د ارند  . د و د رد یگر با همان گره چینی یک د رمیان بین چهار د ر 
قبلی قرار گرفته اند. این بارهنرمند استاد کار نه تنها با تغییر نوع گره بلکه 
رنگ هاي متفاوت د رشیشه  ها و پرهیز از تکرار، همان آبي روشن و تیره، 
قرمز، زرد ، نارنجي، سبز و بي رنگ و با ترکیبي متفاوت بر چشم نوازي 
فضا بیفزاید. د ر وسط نیز با همان گره چینی د ر قسمت باال و کتیبه افقي 
نیز د اراي ترکیب بندي  این د ر، د ر وسط  د ر وسط شکل گرفته است. 
محرابي و تقارن عمود ي است )www.charsik.blogfa( با توجه به 
مضامین طبیعت گرایانه، پوشید ه از نقوش گره د وُبعد ی و سه ُبعد ی مقید  
به هند سه ستاره شمسه وجود  د ارد  بیشتر تد اعی کنند ه آسمان و شبکه 
د وایرهم مرکز یاد آور مد ارات ستارگان و شعاع های هم فاصله شمسه ها 
هم چون پرتوهایی د ر آسمان پرستاره می تابد  و خطوط منتشر از مرکز 
مجموعه  و  چند ضلعی ها  و  د ارند   تقاطع  باهم  که  متعد د ،  ستاره های 
ستاره های فرعی، هویت بصری مبهمی د ارند  صورتی، رنگ غالب مسجد  
و نماد  صمیمیت می د انند  که نه گرم است ونه سرد  و بینند ه برای گذار 
از سرد  وگرم، د ور و نزد یک، باال و پایین، منبسط و منقبض، آشتی و 
خشونت مجبور است از این رنگ صمیمی بگذرد ، پاالیش یابد  و متعال 

و زیبا شود  )حسن پورد الور، 1389: 10(.

کلیسای ساگراد ا فامیلیا2 )کلیسای خانواد ه مقد س( 
مستعار»معمار  نام  با  گائود ی3  آنتونی   اسپانیایی،  معمار  شاهکار 
به معماری گوتیک  بنا، مد رن و  نوزد هم است. سبک  د رقرن  خد ا« 
نوین، نوکاتاالن و هنر نو بیشتر می ماند ، که بر افق بارسلونا د ر اسپانیا، 
به نماد  شهر بد ل شد ه است. ساخت آن د رسال 1883 میالد ی آغاز شد  
و مجموعه مساحت 2.800 مترمربع د ارد .که د ارای سه ورود ی است و 
هرکد ام نماد  یکی ازفضیلت های انسانی یعنی عشق، امید  و ایمان است 

)تصویر 3(. سرتاسراین کلیسا نماد گرایی بخش هایی از کتاب مقد س و آیین 
مسیحیت است: بخش تولد  مسیح، مصائب مسیح و بخش شکوه )مرگ    و 
رستاخیز( می باشد  که بزرگ ترین و قابل توجه ترین بخش ساگراد ا فامیلیا 
است. صحن مرکزی همراه باشیشه های رنگی بسیار زیبا و مسحورکنند ه 

 .)www. memari2novin.blogfa( است
 شیشه های استِیند گلِس4 ساگراد ا فامیلیا، د ر قرن21 میالد ی به 
آن اضافه و محراب آن، د ارای رنگارنگ ترین شیشه های رنگی جهان 
هستند  . شیشه بند های منقوش سبک گوتیک پنجره هایی به جهانی د یگر 
باز می کنند  و بازی خیال انگیز نور و رنگ د ر ایجاد  فضایی روحانی 
نقشی اساسی د ارند  )یزد انی و همکاران، 1393: 143-145(. استند گلس ها 
جهت زیبایی بیشتر شیشه ها و عبور نور طبیعی از آن هاست که یک 
رنگین کمان انتزاعی و یک سمفونی از نور و رنگ د رخشان را، تد اعی 
می کند  که به د و صورت : 1. پنجره ها با نور و رنگ، پرتره های کلیسا 
را به نمایش می گذاشتند  و زیبایی را با حالتی معنوی بانشاط می کرد، 2. 
پنجره ها نه تنها زیبا بود ند ، بلکه به هد فی آموزشی نیز د اشته اند . د رطول 
قرون وسطی کلیسا مرکز یاد گیری بود  . فقط چند کتاب محد ود  موجود  
و تعد اد  کمی ازمرد م سواد  د اشتند  و نمی توانستند  بخوانند  .د راین پنجره ها 
معمواًل صحنه هایی از کتاب مقد س، افراد مقد س و یا وقایع کتاب انجیل را 
شرح و مصور می کرد ند  و مرد م می توانستند  به ساد گی با محتوای انجیل 
ارتباط برقرارکنند  . گائود ی به د نبال حد اکثرکنتراست و بازی رنگ ها 
به عنوان بیانی از زند گی د رجای جای کلیسا بود ه، او هرگز پنجره های 
نصب شد ه را ند ید  اما چند ین نقشه طراحی شد ه را به عنوان خواسته ها 
برای سازند گان پنجره ها باقی گذاشت تا اجرا با سبک سنتی اد امه یابد  . 
طبق آن، پنجره های نیمه پاائینی از رنگ های د رخشان تر ساخته، د رحالی 
که د ر نیمه باالیی، رنگ ها سبک تر و تقریبًا شفاف تر به کاربرد ه شد ه 
است )تصویر 4(. د رمرکز نیز ترکیبی ازشیشه بی رنگ قرارگرفته تا 
به لطف نورد ریای مد یترانه، هند سه سقف های نوک تیز را برجسته 
ترنشان د هد  و تصاویر و متون را د رپنجره های پایین تر قرارد اد ه، تا بازد ید  

کنند گان بتوانند  آن ها را بهتر د ید ه و مطالعه کنند .
وی با طراحی منحصربه فرد خود ، نورخورشید  را با زیبایی خاصی از 
پنجره های باالی برج ها به فضای د اخلی هد ایت می کرد . د ریک قسمت 

)www.pinteres t.com( :تصویر 2. سمت راست: نور صورتی در مسجد نصیرالملک، سمت چپ: نما در شب و داخل مسجد، منبع

 

مطالعه تطبیقِی تکراِر نقوش هندسی در شیشه های رنگی مسجد و کلیسا
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رنگ پنجره ها به آب، نور و قیامت اختصاص د اد ه و د رسویی د یگر 
به تولد  مسیح، فقر و زند گی او اشاره و د رپنجره های د یگرنیز، متون 
مربوط به سخنان مسیح طراحی شد ه. از ویژگی های سبک طبیعت گرای 
او، به صورت ترکیبی از اشکال هند سی با ویژگی های تفصیلی، ساختاری، 
نوری وآکوستیک، یک کلیسا باید  همانند  جنگلی باشد  که نمازگزاران 
و نیایش کنند ه ها را به خود  فرا بخواند  و د رخور مراسم عشاء ربانی باشد  
)بزرگ نیا، 1387: 8(. او الهامِ طراحی خود  را از د و منبع د ریافت می کرد : 
پیام مسیحیت و طبیعت. الهام به طورمستقیم از کتاب مقد س، سنت ها و 
آد اب مناجات و با مشاهد ات عینی ا زطبیعت، چارچوبی روش شناختی 
و اد راکی به گائود ی می د اد . این معمار از روی طبیعت تقلید  نمی کرد ، 
بلکه با آنالیز کارکرد  عناصر طبیعی، طرح ساختاری و تفسیری ابد اع 
می کرد . مد یر برگزاری نمایشگاه های او، نوبر تولئون د المورا، برد اشت 
مستقیم وی از معماری ایرانی اسالمی را متذکر شد ه و د ر ارتباط با فهم و 
آگاهی گائود ی از معماری ایران معتقد  است: این معمار نقش ونگارهای 
اسلیمی معماری های مشرق را د رتصوری کلی ارائه و سبک او مطابقت 
با چید مان معماری قد یم را ند اشته است . وی معتقد  بود  که گائود ی 
به هند سه نهفته د رمعماری مشرق زمین پی برد ه و نحوه تلقی جد ید  او 
فانتزی بد ون وجود  چنین د رک عمیقی  با ترکیب خطوط اسلیمی و 

امکان پذیر نبود ه )مد نیان محمد ی، 1388: 5( .

شیشه های رنگی 
منظور  به  نیایشی،تنها  بناهای  برکالبد   ورنگین  منقوش  شیشه های 
آرایش و زیباسازی فضای آن نبود ه، بلکه نمود  بصری اعتقاد ات عمیق 
نور  به  نسبت  آن ها  فرهنگی  و  د ینی  مؤلفه های  تأثیر  و  معماران 
منعکس شد ه از آن و تأثیرات روان شناختی آن بود ه است. هم د ر روز 
و هم د ر شب بنای معماری با وجود  شیشه های رنگی به سان فانوسی 
خیال انگیز و غرق د ر معنویت حضور عابد ان را جلوه د یگر می بخشد . 
د ر معماری اماکن مذهبی، پنجره های سنتی عالوه بر زیبایي و د اشتن نقش 
نورگیر، د ر کیفیت بخشی بصری نمای د اخل و خارج بنا، تأثیر به سزایی 
د اشتند  و نور همواره به شکل تعد یل یافته از طریق روزن ها، و نورگیرها 
د ر بنا نفوذ مي کرد ه. نقوش با عناصر تکرارشوند ه نماد ین همراه نور و 
رنگ نقش مکملی را د ر ایجاد  هیبت شوکت وجود  خد ا و تذکر پی د رپی 
حضور او را د رهنر د ینی د ارد  . تفاوتهایي د ربه کارگیري شکل فیزیکی 
و هند سی این عناصرتکرارشوند ه د ر فضاسازي مساجد و کلیساها وجود  
د ارد  . بحث معماری اسالمی و مسیحی بد ون پرد اختن به تزئینات بنا که 
جزءالینفک آن محسوب می شود  کامل نیست، و بخش عمد ه ای را د ر این 
هنر به خود  اختصاص د اد ه است . یکی ازاین تزئینات طراحی پنجره هایی 
با شیشه های رنگی و نقوش هند سی تکرارشوند ه د ر آن است که باعث 
افزود ن جلوه بصری، ایجاد  جذبه، ریتم، هماهنگی و نیز با عملکرد  وسیع، 

) ww.archdaily.com :تصویر 3. وسط: پالن طبقه همکف و سمت چپ: نمای کلیسای ساگرادا فامیلیا درحال ساخت سال 1925. منبع: )کشتکار، 1392: 32، برگرفته از وبگاه 

 

 

 )www.pinteres t.ir.uk( :؛ سمت راست: داخل شبستان و محراب اصلی. منبع)www.shutters tok.ir( :تصویر 4. سمت چپ ووسط: نمای کلیسای ساگرادا فامیلیا. منبع
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نقش کارآمد ی فضای معماری و ارزشمند ی د ر راستای بقا وماند گاری 
اثررا ایفا می کند  . تزئینات و نقوش تکرارشوند ه همواره جزئی از کل 
است و با تأثیرمتقابل و روی هم قرارگرفتن انواع طرح ها و مواد  مختلف 
حاصل می شوند  و هرکد ام از آن ها ماهیت خود را د ر کل نشان می د هند  
)خلیلی پور و طاووسی، 1391: 13( . » تزئین د ر معماری چند ین کاربرد  
د ارد ، اما نمود  اصلی آن، ایجاد  ارزش های ترکیب بند ی غیرمتمرکز،حل 

 

 ايليساگرادافام  ایسيكل رالملكـنصي جدسـم
 
 

  
  

 
 
 
 

 
 

 يك اجرایی گره چينیرنگارنگ با تکن  با شيشه های پنجره ها

 
 

 
   

 
  

 
 
 

 
 رنگارنگ با تکنيك اجرایی استندگلس  با شيشه های پنجره ها

  
 
 
 
   
  

 
 
 

 
 فقط یك مدل پنجره با سردر جناغی عریض

 ولی با رنگهای مختلف با تکرار منظم

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

پنجره( با    1با سه مدل پنجره پرتکرارو متفاوت سردرهای متفاوت )مدل
 كاهشی –و تکرار افزایش  یتکامل تکرار با باریكسردرجناغی 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 منظم تکرار با پنجره و در ینما

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 با سردردایره منظمی،تکرارتکرارتکامل با دروپنجره ینماپنجره(  2)مدل

 
 
 
 
 

                 
 

 
 
 
 

 شيشه های گره چينی

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ی عناصرپنجره( شيشه استندگلس با تکرار موج 3)مدل
 

)www.pinteres t.com( :جدول 1. تطبیق نقوش تکرارشونده در قسمت های مختلف شیشه های رنگی پنجره های پرتکرار در مهراب و شبستان اصلی هر دو بنا. منبع

مطالعه تطبیقِی تکراِر نقوش هندسی در شیشه های رنگی مسجد و کلیسا
)نمونه های موردی مسجد نصیرالملک وکلیسای ساگرادا فامیلیا(

تمامی آن عناصری که د ر د یگر سنت های معماری د ر خود  بنا اهمیت 
د ارد  و تعاد ل و ضد تعاد ل بارها و وزن ها و تنش های ساختمانی و مکانیسم 

واقعی یک ساختمان است« )براند ، 1383: 9(.

بحث
تفاوت ها و شباهت ها: د ر جد اول پیش رو نکات افتراقی و اشتراکی 
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 یا خورشیدی  شمسه طرح قاب جناغی باالی پنجره 

 وتکرار دورانی عناصر

 
 
 
 

 
 ، فاخته یا کبوتر  روزت طرح با پنجره یباال رهیدا قاب

 وتکرار دورانی عناصر

 
         

 
 

  
 
 
 منظم و کنواختیتکراربادروپنجره  لنگه طرحپرتکرارترین   

 )عرضی و در یک ردیف(

 
 
 
 
 

 
 

 منظم، کنواختیتکراربا دروپنجره لنگه طرحعنصرپرتکرارو
 )طولی ودر چند ردیف روی هم( 

 
 

   
   

  
 

 
 

 چندپَرستاره ای وپرتکراردرلنگه درها با تکرارمنظم طرح

 
 
 
 
 
 

 
 

 نقوش آزاد وغیرهندسی وپرتکراردرلنگه درها با تکرارموجی طرح
 

  
 

 
  

 
 

 لنگه درها با تکرارمنظم  هیحاش طرح

 
 
 
 

  
 

 
 یشیافزا– یکاهش، کنواختی ،ی موج تمیر با  هیحاش طرح

                                                 
    
 
 
 
 

                     
 یک واحد طرح هندسی گره چینی پرتکرار                        

   
  

 
 
 
 
 
. 

 هندسی ونوشته داراستندگلس پرتکرارغیرواحد طرح  یک             
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    فاميليا ساگرادا كليساي                                                                                   نصيرالملك مسجد                            

 ) چشم به عرض معطوف است  بنا ساخت در افقي و عرضي محور *
 و به دیواره نزدیك مي افتد وحالتي ازسکون وآرامش خاص تداعي 

 مي شود(
 * به عنوان فضایي مجزا ومنفرد جلوه گر نمي شود و دربافت شهري 

 فشرده وگنجانده شده است .
 پالن شبه احجام هندسي*  
 سبك اصفهانيسبك معماري:  *
     سمت جنوبجهت تزئينات و فضاسازي بنا از  بهره گيري نور* 

 انجام  مي پذیرد )جهت گيري مساجد به سمت قبله ،یعني جنوب 
 غربي و نورپردازي  هاي اصلي  محراب و شبستان ها در این ضلع 

 و از جهت چپ واردبنا وشبستان شده كه اهميت ویژه اي دارد(.
 و  فقط  بنا وجه یك در رنگي هاي شيشه هداستفا* طراحي و

 در یك ردیف عرضي
 نقوش كردن پياده در)قطعات چوبي(  چيني گره تکنيك *
 هندسي وگره هاي نقوش از اًصرفتزئيني نقوش پنجره ها   استفاده* 

  ساده 
 )چوب هاي متصل بانظم هندسي تکنيك گره چيني*  
 (صورتي نور) قرمز: و فضاي مسجد  ها شيشه در غالب رنگ* 
 ) نوردرهمه جاحضوردارد: محراب، نا: ب درسطحمنتشر نور د یجا* ا

 شبستان، داالن ها، گنبدخانه هاو... وهركدام باوجود سلسله مراتب به 
 نحوي بر این نور تاكيد دارند(.

 كامل ، پهن تر و ارتفاع كوتاه تر ةعرض هرپنجر* 
 )شبستان كوچکتر(

 عناصرتکرارشونده بيشتر با ریتم منظم ومتناوب و نقوش * 
 ساده و تخت رنگي

 شيشه رنگي محدود در فقط درب و پنجره * تعداد قطعات 
 شبستان غربي

 هستند  متحرک*  پنجره ها  با شيشه هاي  رنگي در درب ها و 
 چوب، شيشه* موادومصالح درقاب شيشه ها ساده : 

 نقوش پر تکرارستاره چندپر* عنصر پرتکرار هندسي : 
 * نام مستعار مسجد : مسجد صورتي . 

 ساخت آن اتمام یافته* 

 رنگ انتخابي پنجره ها در هرقاب به صورت پراكنده و متنوع رنگ  *
 ( رنگ هاي تخت شيشه پنجره ها)

 )عبادت كننده بایدراهي را  بنا ساخت در وعمودي  طولي محور* 
 طي كند،از جهان بيروني به سمت مکان مقدس كه همان محراب 

 است برود(      
 * به عنوان هسته مركزي شهر تثبيت شده و از فضاي شهر به 

 صورت مجموعه اي برجسته گردیده است.
 بابازوي چليپایي        پالن صليبي* 

 سبك مدرن وپست مدرن* سبك معماري : 
   –)جهت گيري كليساها ، شرقي  سمت شرقاز بهره گيري نور* 

 اب وظهور منجيغربي  كه اعتقاد مسيحيان به نورصبح وطلوع آفت
 مسيح( از سمت شرق و محراب وشبستان ونورپردازي اصلي كليسا  )

 دراین ضلع ولي درتمامي اضالع پنجره ها نوررابه داخل بنا مي آورند.
 و به صورت روي  بنا درچهاروجه رنگي هاي شيشه* طراحي 

 هم درچندردیف طولي و عرضي
 و تصویر،  فونت ،، )آزاد( ندسي: نقش هنقوش متنوع  استفاده* 

 شمایل حوارین و مقدسين 
  نقوش كردن پياده در)نوارهاي سربي(  گلس استند تکنيك*

 پنجره ها
 (طالیي نور) زرد: و فضاي مسجد  ها شيشه در غالب رنگ *
 ) نور در سمت شرق متمركز و  بنا سطح در متمركز نور ایجاد *

 تاكيد دارد وبقيه قسمت ها نيمه تاریك )سمفوني نورورنگ با تکرار 
 موجي و تکاملي(.

 عرض پنجرة كامل، باریکتر وارتفاع بلندتر *
 متر( 45)شبستان بزرگتر:

 كاهشي، منظم ، نقوش پيچيده و-عناصربا تکرار افزایشي* 
  ایجاد سایه وروشن

 چندین برابر قطعات شيشه رنگي وتعدادپنجره هاي  تعداد* 
 بيشتردور تا دوربنا 

 هستند ثابت*  پنجره ها  با شيشه هاي  رنگي 
 سنگ ، چوب ، فلز، سيمان، طلق، شيشه* مصالح متنوع : 

 نقوش پرتکراردایره* عنصر پرتکرار هندسي : 
 * نام مستعار كليسا : كليساي خانواده مقدس .  

 بنا ادامه داردهنوز ساخت * 
 * رنگ درردیف پایين هرقاب درخشان تروغليظ ترودرباالشفاف ترو

 توناليته رنگي شيشه پنجره ها(رقيق تر)
 

 

جدول 2. تفاوت های دو بنا )در زمینه های فرهنگی، معماری، جغرافیایی، مذهبی و غیره (.

جدول  3. تشابهات دو بنا )در زمینه های  فرهنگی، معماری، جغرافیایی، مذهبی و غیره(.

 

                         
                                                           نصيرالملك مسجد                                 

                         
    فاميليا ساگرادا كليساي                   

 
)هندسه در طبيعت( براي طراحی  فركتال هندسه و ازطبيعت گيري بهره *

 نقوش پنجره ها وتکرار ذكرگونه آن
كاربرد اصلی پنجره ها  جنبه تزئينی و كاربردي پنجره  ها به صورت توأمان:  *

 همراه شيشه هاي رنگی . نور و روشن كردن فضا به منظور  كاربرد و 
 .استفاده در محيط و هم چنين تزئين بنا 

 :  توسط پنجره ها ونور منبعث از آن  به بنا  تقدس حس ايجاد* 
درهنگام نيايش و نور از شيشه رنگی نماد تجلی  كننده عبادت تمركز

 معنويت حاكم را توسط تزئينات دو چندان كردهخداوند و حضورو
 ، )تفکر و تعمق  اصل كمرنگ كردن رابطه بصري با جهان مادي*  

و عبادت ،جهت تقويت خلوص و يافتن خيال آسوده در هندسه اي موزون و 
 مقدس و مهمترين محل براي رسيدن به ديد باطنی از راه عناصر بصري زيبا .

 قرمز ، زرد ، سبز و آبی.*  رنگ شيشه پركاربرد ، مشترک وتکرارشونده 
 دارند سه در ورودي* هردو مسجد 

 
)هدف تبديل نورطبيعی خورشيد به  بنادرهردو رنگی هاي ازشيشه استفاده*  

رنگ هاي مختلف براي ايجادحس تنوع وزيبايی بيشتر نسبت به شيشه 
 بيرنگ(

 وعظيم وجه و حاكميت مطلق در فضايی مقدسقرارگرفتن خداوند دراصل ت *
 )همه انواع هندسه از نظر وجودي هندسیعناصرتکرارشونده از استفاده* 

زيبا واصل تنوع درهندسه به علت متنوع بودن نيازهاي انسان موردتاكيد  
 است(.

  ومتناوب منظم صورت به تکرارشونده عناصر وهندسی  نقوش تکرار* 
  یجناق صورت به پنجره يباال )قوس( آرک* 
  نوزدهم  قرن در بنا دو هر ساخت شروع *
  نورورنگ بازي و )تضاد تيرگی و روشنائی يا خيروشر( كنتراستايجاد *

 وايجاد فضاي روحانی و عرفانی وحس آرامش.
 

مطالعه تطبیقِی تکراِر نقوش هندسی در شیشه های رنگی مسجد و کلیسا
)نمونه های موردی مسجد نصیرالملک وکلیسای ساگرادا فامیلیا(

این د و بنا آورد ه شد ه اند  )جد اول 1، 2 و 3(. 

شباهت های د وبنا
تحلیل و تطبیق یافته ها 

د الیل تفاوت ها و شباهت های د و بنا )تأثیرگذاری مؤلفه هایی چون: 
مذهب، فرهنگ، جغرافیا،تاریخ و غیره(

1. تنوع نقوش نماد ین : نقوش برگرفته از مثلث، مربع و د ایره و 

نماد ین که هریک معنایی سمبولیک د ارند  د ر طراحی شیشه های رنگی 
مسجد  و کلیسای مذکور به صورت مشترک د ید ه می شوند : رمز هند سی 
مثلث: مثلث، اولین نماد  د ینی و یکی از نماد های رایج د رغرب که اغلب 
با تثلیث )د ر مسیحیت، نماد  پسر، پد ر، روح القد س( است . مثلث رو به 
باال سمبل عروج، قد رت و آتش است . مثلث رو به پائین، نماد  آب، بارش 
و زنانگی است. د و مثلث ترکیب شد ه د ر سنت غرب که مفهوم اتحاد  
آسمانی را د ارد  به عالمت مهر سلیمان یا ستاره د اوود  معروف است. 
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آتش به شکل هرمی است که قاعد ه مثلث و هوا از هشت قاعد ه مثلث و 
خاک مکعبی است که از سطوح مربع ساخته می شود  )قراگزلو وحاتم، 
1393 :46(. رمز هند سی د ایره : د ایره،کامل ترین شکل هند سی، تجسم 
امر وحد ت د رکثرت و یکپارچگی د ر نظام عالم هستی، رمزتجّلی ذات 
الهی د ر پیکرعالم، نماد  زمان و زنجیره پی د ر پی )د یروز، امروز، فرد ا(، 
نماد  آسمان، نماد  الوهیت و د ایره نورانی اطراف سر قد یسین نشان آن، 
رمزفنا و بقا، رمزحرکت پیوسته و مد ور ابد یت و رمز بازگشت همه 
رمز هند سی مربع: مربع مهم ترین شکل  چیز به سوی خد اوند  است. 
هند سی است و به عنوان یکی از عمد ه ترین صورهای رمزی شناخته شد ه 
است. شکلی است ایستا و باثبات با اضالع و زوایایی برابر که احساسی 
از سکون، استحکام، حصار،کمال و استقرار را بر می انگیزاند  و نمایند ه 
منسجم ترین جنبه خلقت است. مربع شکلی متعاد ل است که از ترکیب 
خطوط عمود ی و افقی یک اند ازه حاصل می شود . نماد ی است از زمین 
تد اعی کنند ه  و  استحکام  و  سکون  احساس  که  ثابت  ایستا،  شکلی  و 
خانه، عقالنیت، امنیت، محد ود یت، یکنواختی و برابری، چهارفصل، 
چهارجهت، د ر اسالم بهشت، چهارباغ د ارد  و احتمااًل براین مبنا باغ 
ایرانی به چهاربخش تقسیم می شوند  ) اکبری و همکاران، 1389: 13-9(.

اما یکی از تفاوت های عمد ه نقوش کلیسا ساگراد ا فامیلیا، اضافه شد ن 
با تکرار  گروهی از نقوش نوشتاری، تصویری  -  روائی و موجی، است 
مبالغه آمیز و سحرانگیز باعث شد ه به ترکیبات هند سی پیچید ه تری 
برمبنای  هند سه گرایی  یافته   و  د ست  مسجد   ساد ه  نقوش  به  نسبت 
محاسبات ریاضی پیچید ه وتکرارهای پی د ر پی د ر تمامی سطوح د ید ه 
می شود  )جد ول  1(. از د وره گوتیک به بعد خصوصًا د ر رنسانس، د ر 
طراحی شیشه های رنگی عالوه بر نقوش ساد ه   هند سی، نقوشی با بهرههاي 
تجسمي و انسانی نیز برد ه شد . برروي شیشههاي پنجره های استند گلس 
)سمت شرق و غرب(، شمایل افراد  مهم مانند حضرت مریم و حواریون 
و یا فرد ي که اقدام به ساخت کلیسا کرد ه را ميکشیدند، تا ابهت فرد  
د ر د اخل بنا نیز حفظ شود ، و روایت گری و امر تعلیم مباحث د ینی از 
طریق این جذبه بصری رنگین برای عموم مرد م بوجود  آمد  و به این 
صورت تأثیر نور د ر فضا را افزایش می د اد ند و هد ف تعین بخشید ن به 
فضای روحانی از طریق جسمانیت زد ایی از بنا به وسیله رفتاری خاص 
با سطوح، د ر پرد ازش تصویری بود ه   )نصیری و خطائی، 1385: 106(. 
اما د ر مسجد  مذکور نقش شیشه های رنگین به د لیل منع خلق تصاویر 
مذهبی، نقوش هند سی ساد ه و بی پیرایه همراه با تکنیک گره چینی، 
پرتکرار »ستاره«  نقش  پد ید ار هستند .  عالم  فراسوی  عالمی  روایت گر 
که تنوع بي شماری د ارد  ) نقوش گره چینی با شش، هشت تا شانزد ه َپر( 
د ید ه می شود  و اصل گره چینی های متنوع شیشه های رنگی آن را تشکیل 
می د هد . نقش »شمسه« نیز که د رباالی پنجره های جناغی این مسجد  د ید ه 
می شود  منحصربه فرد  است و نماد  کثرت د ر وحد ت شناخته می شود  

)قوچانی، 1396: 4( )جد ول 1(. 
2. اصل تقارن، تعاد ل و محور د ید  نقوش: نقوش پنجره های این 
مسجد  د ر قالب ترکیب و تکرار منظم، متقارن و پیوسته عناصر به صورت 
متحرک،  روائی،  نقوش  مقابل  د ر  می شوند .  د ید ه  بنا  د رعرض  و  افقی 

افزایشی- کاهشی کلیسا از تقارن کم تر د ر برخی مناطق بهره گرفته و 
بیشتر اید ه محوریت وتمرکز رو به رویی د ر کلیسا که منظره کامل نما را 
د ر معرض د ید  قرار می د هد ، را د اشته و د رجهت عمود ی بنا به صورت 
مطبق است. مسجد  د ر نواحی متراکم )نزد یک بازار و مناطق مسکونی( 
با زاویه د ید  محد ود تر وعرضی وکلیسا با فضای محیطی گسترد ه تر و 
د ر نواحی پیرامونی و خلوت تر، باعث به وجود آمد ن نقطه د ید  عمود ی 
پنجره ها با تنوع چند گانه نقوش د ر طبقات مختلف پنجره های طولی 
و عمود ی کلیسا گشته که د ارای تقارن نمی باشد  و اصل تنوع د ر آن 
لحاظ شد ه وحرکت چشم بر روی پنجره ها فلش  مانند  به سمت آسمان 
است ولی د ر مسجد  به صورت خطی افقی سیر می کند  ) االسعد ، 1376: 
37(. کلیساهای مسیحی رو به شرق د ارند  د رصورتیکه مسجد  رو به 
سوی جنوب د ارد . بنابراین به جای آنکه چشم به طول و عمق شبستان و 
جایگاه سرود خوانان توجه کند ، به عرض معطوف و به د یوار نزد یک 
می افتد . پس قرارگرفتن الگوی پنجره ها نیز عرضی و د ریک رد یف است. 
اصل تقد م محورطولی نسبت به محورعرضی د رحکمت مسیحیت کلیسا 
د ارای یک کانون برای تشریفات عشای ربانی که همان محراب باشد که 
همه چیز به آن سمت رود ارد  ) قوچانی و همکاران، 1379: 9(. د ر 
طراحی پنجره های مسجد ، کشید گی د ر جهت افقی، هماهنگی ساد ه ای 
میان بنا، زمین و محیط پیرامون برقرار می کند  که د ر ترکیب با هم منجر 
به ایجاد  تعاد لی همه جانبه می شوند . یکی از اصول برخاسته از جهان بینی 
توحید ی اسالم، اصل افقی گرایی است که د ر تمام شئون قابل د رک است. 
د ر تفکر اسالمی، هرگونه سلسله مراتب عمود ی ناشی از قد رت یا جهت 
گیری باال و پایینی، محد ود کنند ه و مطرود  است و د ر مقابل، شبکه ای از 
همنشینی ها و ارتباطات، تعد د ، بی جهتی و هم جهتی گشایش گر و مورد  
توجه است )اسالمی و شاهین راد ، 1391: 54(. این د ر حالی است که د ر 
پنجره های این کلیسا با عمود ی شد ن مسیر پنجره ها از سایر عناصر محیط 
و کشید گی د رب خود نمایی می کند  و ارزشی د وگانه و سلسله مراتبی را 
به رخ می کشاند . د ر واقع، »نسبت میان افراشتگی و خوابید گی، سبکی و 
سنگینی، استقالل و وابستگی د ر بنا، جوهر احساس هنرمند  و جامعه 
د ربارۀ حیات واقعی و حیات مطلوب است و متغیری اصلی د ر تفاوت 

سبک های معماری به شمار می رود « )آرنهایم، 1382: 62(.
3. نحوه گسترش و تکرار نقوش: طریق انتشار و گسترش نماد ین 
نقوش د ر مسجد  به شیوه تکرار منظم و یکنواخت از الگوی د وُبعد ی 
کامل  قاب  یک  د ر  ترکیبی  به صورت  شمسه  و  ستارهای  تزئینی، 
پنجره -   د رب )قسمت جناقی باال با شمسه، قسمت لنگه با نقوش حاشیه( 
بود ه واین الگو پیوسته وبد ن تغییر د ر هفت پنجره به صورت افقی د رکنار 
نحوه  این  کلیسا  د ر  آن  برخالف  است.  تکرارشد ه  قرارگرفته اند   هم 
گسترش نماد های هند سی یا غیرهند سی به طرز مبالغه آمیزی تکرار د ر 
جهات مختلف واز انواع مد ل گسترش : افزایشی -  کاهشی  )تناوبی(، تکرار 
منظم و یکنواخت، تکرار چرخشی و اسپیرالی، موجی و غیره استفاد ه 
شد ه و به صورت مطبق و روی هم و د رچند ریف عمود ی د ر جای جای بنا 

د ید ه شد ه است )جد ول 1(. 
4. تفاوت نور منتشره از شیشه های رنگی: باور اعتقاد ی و مذهبی 
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به جایگاه نور باعث شد ه پنجره های منقوش عظیم برای تقد س مفهوم نور 
) به عنوان مفهومی انتزاعی و ذهنی ( و متذکرشد ن حضور خد اوند  طراحی 
شود . با این تفاوت که د ر مسجد  طریقه »نور منتشر« با وجود  پنجره های 
تکرارشد ه د ر افق به صورت عرضی، تمام شبستان مسجد  را نورد هی کند  
ولی د ر کلیسا »نور متمرکز« که به صورت عمود ی از طبقات متعد د  
پنجره ها و متمرکز، تنها محراب کلیسا را روشن می کند . د ر اسالم نور 
را نماد  وحدت الهي و آیه خداوند د ر آسمان ها و زمین و پد ید ه ای واحد  
که نشانی از حرکت به سوی حقیقت است، می د اند . نور منعکس شد ه، 
وظیفه شفاف کرد ن ماد ه و کاستن از صعوبت و سرد ی بنا و روشن کرد ن 
کلیه شبستان و محراب از طریق تابش مستقیم نور خورشید از پنجرهها 
به د اخل را به عهد ه د ارند  که از سمت جنوب و شمال است و هد ف تنها 
تأمین نور نیست، بلکه ایجاد  فضایی روحانی و آرامش بخش است که د ر 
کلیسا نیز این هد ف د نبال می شود  و از مشترکات محسوب می گرد د . نور 
د ر کلیسا، عاملی می شود  که جسم عاد ی را به یک منظره انتزاعی معنوی 
تبد یل می کند  و به ما توانایی د ید ن و نقش واسطه خد اوند  را ایفا کرد ه یا 
خود  به طور مستقیم سمبلی از وجود  خد اوند  بود ه. د ر کتاب مقد س، نور 
حقیقی کلمه است وکلمه مسیح )ع( است که منشاء خیر و زیبایی است 
و از خد اوند  آغازمی شود  و او نورم طلق است )گل افشار و شریف زاد ه، 
1394: 33(. د ر انتخاب رنگ شیشه ها و نور منبعث از آن نیز معانی 
عرفانی د ر نظر گرفته می شد ه: سبز و سفید  نشان آسمان و بی تعقلی، 
رنگ سبز متضمن عالی ترین معانی عرفانی و رنگ سرخ رنگ خون که 

از گذشته چونان سمبلی برای تجد ید حیات است )مد د پور، 1390: 30(.
5. مواد  ومصالح کاربرد ی نقوش: نوع مصالح به کاررفته د رکلیسا از 
فلز، سنگ، شیشه و سیمان وگچ عالوه برچوب د ر طراحی نقوش استفاد ه 
شد ه است و تکنیک استند گلس همراه با نوارهای سربی برای نقوش متنوع 
بهره گرفته شد ه است، ولی د ر پنجره های مسجد  از تکنیک گره چینی با 

چوب وشیشه ساخته شد ه است. 
پنجره  نوع  یک  فقط  نصیرالملک  د رمسجد   پنجره ها:  اقسام   .6
رنگین با یک الگوی د وُبعد ی تزئینی مشبک و ستاره گون با سرد رجناقی 
و نقوش هند سی با تکنیک گره چینی وجود  د ارد  که از قطعات ریز 
شیشه های رنگی تمثیلی از وحد ت د ر کثرت را تد اعی می کنند  . ولی د ر 
کلیسا نقوش متنوع د ر د رگاه های بی شمار و د ر چند  نوع الگوی تزئینی و 
بیشتر براساس اعتقاد ات و باورهاي مرد م طراحی شد ه که نمایانگر بهشت 
و جهنم و د وران زند گي مسیح مي باشد : 1. پنجره نماد  فاخته یا کبوترکه 
بیشتربه رنگ زرد  به شکل فاخته و تمثیلي از روح مقد س است و با 12 
شعاع نوراني نشانگر 12 حواري عیسي که این 12 شعاع نوراني نشانه 
لطف و عنایت الهي است، 2. پنجره هاي سه بخشي، بخش اول خد اي پد ر: 
ستاره شش پر د اود  د ر این بخش سمبلی از شش روز خلقت به وسیله ی 
خد ا مي باشد  .بخش د وم خد ا ي پسر: نمایش عروج مسیح که مهم ترین 
بخش است. بخش سوم روح القد س: که نماد  ویژه این بخش همان فاخته 
است، 3. پنجره مصائب عیسي مسیح: روایت مشکالتی است که عیسي د ر 
زند گي خود  تحمل کرد ه و تصاویری از رستاخیز که نماد ي از عید  پاک 

یا قیام مسیح است، و 4. پنجره گل سرخ یا روزت: د ر د یوار غربي کلیسا 
است و باز هم نماد ي از رستاخیز مي  باشد       )جد ول 1(.

7. بن مایه مشترک مذهبی و شکل بروز آن: اصل و بن مایه محتوایی 
که همانا بن مایه د ینی الهی است وتالش برای بیان نماد ین و تمثیل گونه از 
مفاهیم د ینی، به صورت هند سی د ر هر د و مشترک است، البته د ر کلیسا، 
روایت گری هایی د ید ه می شود  که بر پایه د استان های کتاب مقد س 
شکل گرفته و د ر عین حال، حالت آیینی و مذهبی خاص خود  را حفظ 
کرد ه اند . اما د ر مسجد ، روایتگِر هر نقش، د ر واقع تخیل بینند ه است. 
چراکه هنرمند ، هر نقشی را، به نهایت ساد گی وتجرید  ساخته و پرد اخته 
و شاید  مهم ترین هد ف او، نشان د اد ن وحد تی ا ست که د ر بر گیرند ه ی 

کثرت کل خلقت است.
8. پیشینه تفکری شرقی و غربی: پیشینه نئوگوتیک و ُپست مد رن 
این کلیسا، از تفکر یونانی های انسان گرا و طبیعت محور می آید . همان طور 
که پد ران یونانی به ارباب انواع و تجسدگرایی و وجه انسـانی خد ایانشان 
معتقد  بود ند  و همواره د رصد د  تصویرگری نزد یک به طبیعت از آنها بر 
می آمد ند ، هنرمند ان گوتیک هم راه آنان را اد امه د اد ه و شخصیت های 
د ینی و فرشتگان و وقایع مذهبی را د ر قالب های انسـانی و نزد یک به 
طبیعت د ر پنجره های منقوش با این صورد رکلیسا به تصویر کشید ه اند . 
اما اجد اد  بین النهرینی وشرقی، همواره برای بیان مفاهیم آیینی مورد  نظر 
خود  از زبان نماد  بهره جسته اند  و د ر واقع نماد گرا و د ین محور بود ند . 
این روش، سینه به سینه انتقال یافت و وارثان آن د ر د وره های بعد ی و به 
خصوص د ر یکی از نقاط اوج، یعنی عصـر قاجار، با تکیه بر همان تفکر 
و تقویت د ینی آن، نقوشـی آفرید ند  که نماد ها و تمثیل های گوناگونی را 

د ر د ل خود  جای د اد ه اند .
9. تفاوت د رنوع تفکر د ینی: د ر مسیحیت، اعتقاد  به تثلیث، آبای 
کلیسا و شمایل نگاری براساس کتب عهد  عتیق و جد ید  زمینه را برای 
با  بینند ه  گشود .  د ینی  مفاهیم  انسانی تر  چه  هر  جنبه های  نشان د اد ن 
د استان های نقش شد ه بر شیشه ها همراه می شـود  و به نظاره حکایات و 
روید اد ها می نشیند . همچنین شـاید  نوعی هم ذات پند اری با مجسمه هایی 
که نسبتًا اند ازه های انسانی د ارد  به او د ست د هد . اما د ر مسجد ، اعتقاد  به 
وحد انیت »اهلل« و تالش برای جلب ر ضایت و رسید ن به مقام بند ه کامل 
از یک سو ) توجه به شهود ی بود ن طی این مسیر( و از سوی د یگر اعتقاد  
به این آموزه که خد اوند  می بیند  و د ید ه نمی شود  )انعام 103(، زمینه ای 
فراهم شد  تا هنرمند ان، نقوش و فرم هایی ایجاد  کنند  سراسر انتزاعی و د ر 
عین حال ملکوتی و الهوتی؛ هد ف هنرمند  از به کارگیری این شیشه های 
الوان د ر مساجد ی که محل عباد ت خد اوند  یکتاست، ایجاد  آیین های 
نماد ین از خلقت رنگارنگ و زیبا و سراسر تنوع الهی است. چراکه 
با مواجه با این نقوش، ذهن بینند ه را به خالق اصلی وبن مایه های آن 
بر می گرد اند  )رهنورد ، 1378: 58(. اساس معماري اسالمي بر حکمت 
استوار است. »حکمت نوعي د انش ناب عقالني است که د انند ه خود  را 
د ر روند  د انش اند وزي به گونه اي د گرگون مي سازد  که روحش بد ل به 
آیینه  هاي مي گرد د  که سلسله مراتب کیهاني د ر آن انعکاس مي یابد « 
)نصر، 1376: 25(. د ر هنر اسالمي هیچ چیز نباید  بین انسان و حضور 

مطالعه تطبیقِی تکراِر نقوش هندسی در شیشه های رنگی مسجد و کلیسا
)نمونه های موردی مسجد نصیرالملک وکلیسای ساگرادا فامیلیا(
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غیبي خد اوند  فاصله اند ازد. از همین    روست که جهت مساجد  د ر هر 
نقطه جهان، کعبه است. یعني جهت مبني به سمت ماوراء مکاني است 
که د ر آن ساخته شد ه است. بد ین ترتیب مفهوم زمان براي چنین بنایي 
که جهت آن بیرون از مکان است، متفاوت با زمان قابل شمارش است. 
د ر این جاست که هنر اسالمي بامعنویت گره مي خورد  )رحمتي، 1383: 
77(. د ر معماری مسیحی، فضای عباد ی کلیسا نیایشگران را به سوی عالم 
روحانی و معنوی هد ایت می کند . »شمایل کلیسا به گونه ای تمثیلی، بیانی 
مجسم از اعتقاد ات د ر د ین مسیحیت است، کلیسا نمایانگر جایگاه انسان، 
خد ا و مسیح است و مسیر د ست یابی به جایگاه برتر را عیان می سازد « 
کلیسا  کاتولیک،  تئوری د انان   .)54  :1393 حمزه نژاد ،  و  آذر  )فتحی 
را به عنوان آیین مقد س می د انند  به این د لیل که اگر عیسی مسیح آیین 
مقد س خد ا بود ه، کلیسا آیین مقد س مسیح است. به عنوان آیین مقد س، 
کلیسا جنبه های بیرونی و د رونی د ارد . وجه بیرونی یا سازه ای کلیسا، 
سازمان بند ی بیرونی آن است و این ضرورتی است که بد ون آن کلیسا 
د ید ه نخواهد  شد . وجه د رونی آن حضور عیسی مسیح د ر میان ایمان، 
امید  و عشق نیایشگران به بد ن اوست. به تفسیر واتیکان روم، کلیسا 
یک نشانه و وسیله ای از اتحاد  با خد ا و یکی شد ن تمام انسان ها د ر 
عیسی مسیح است. بنابراین معماری کلیسا د ر د ین مسیحیت بازتابی از 
اعتقاد ات آن هاست. )پهلوان زاد ه، 1391: 27( د ر معماری مسیحی، جهت، 
افراد  را به سمت خاصی رهنمون می سازد . تمام نیروها و جهت ها بیانگر 
آن است که برای د ستیابی به فضل الهی باید  به حضور عشای ربانی که 
د ر جایگاه مخصوص قرارگرفته است، توجه خاصی نمود و با توجه به 
این رابطه است که فضای د اخلی کلیسا شکل گرفته و آراسته می شود  
)فتحی آذر و حمزه نژاد ، 1393: 55(. به طور کلی چند  اصل مشترک د یگر 
نیز به صورت کلی د ر تطبیق ها مشابه به نظر می رسد : 1. وحد انیت و 
توجه به خد ا، 2. حاکمیت بنا، 3 . تنوع د ر هند سه فضاها به علت تنوع 
نیاز انسان، 4. اصل حرکت از کثرت به وحد ت، 5. کمال و تقارن و 6. 

جد اشد ن از فضای خارج از بنا ) اخوت وهمکاران، 1387: 19-15(. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نتیجه گیریـ 
نقوش با عناصر تکرارشوند ه نماد ین همراه نور و رنگ نقش مکملی 
را د ر ایجاد  هیبت شوکت وجود  خد ا و تذکر پی د رپی حضور او را د ر 
هنر د ینی د ارد . تفاوتهایي د ر به کارگیري شکل فیزیکی و هند سی این 
عنا صرتکرارشوند  د ر فضاسازي مساجد و کلیساها وجود  د ارد . اقتباس و 
الهام جزءالینفک خلق آثارهنری د ر تمام د وران ها بود ه و هست و د ر 
این برهه زمانی، و د ر پاسخ سؤال های تحقیق، می توان اشاره کرد  که تأثیر 
نقوش اسالمی و ایرانی )نقوش گیاهی، نقش روزت، شمسه، عنصر طاق 
ایرانی و گنبد  و غیره( و تأثیرپذیری د یگر معماران با تقد م و تأخر از 
آثاری چون: خانقاه نطنز، مسجد شاه اصفهان و گنبد  سرخ مراغه، مسجد  
نصیرالملک، مسجد  جامع نائین، و غیره،. مشاهد ه این اقتباسات د ر آثاری 
چون: کاساویسنز،کلیسای ساگراد ا فامیلیا، پارک گوئل، کاسا میال، کاخ 
الحمراء و غیره د ر اسپانیا، بد ون شک غیرقابل انکاراست. معماران هر د و 
بنا هم چون زبان مشترک و پل ارتباطی از نماد های حاکم بر بنا هایشان،با 

فرهنگی،  و  آیینی  به طبیعت، ریشه های  نگاه  د ر  تفاوت ها  به  توجه 
عوامل اقلیمی و تأثیر آن بر ظهور رمزهای عام و خاص د ر خلق عناصر 
تکرارشوند ه، اما با روش های اجرایی متفاوتی روبه رو بود ه اند . نقوش 
تکرارشوند ه شیشه های رنگین د ر کلیسا به صورت اغراق آمیزی به کار 
رفته د رحالی که همین تزیینات د ر مسجد  با ساد ه گی ویکد ستی به چشم 
می خورد  که با تکرار عناصر منفرد  و تک شکل ظاهر شد ه اند ، ترکیب 
چند ین شکل هند سی د ر کنار هم به ند رت د ید ه می شود ، تزیینات د ر هر 
د و مکان و هر د و د وره معماری هم نقش زیباشناختی د ارند  وهم نقش 
اعتقاد ی و مذهبی. حضور رنگ بند ی نورها د ر این د و مکان حس الوهیت 
مکان را چند  برابر می کند . د ر نتیجه، نقوش هند سی ساد ه: شمسه و ستاره 
چندَپر و نقوش پیچید ه وطراحی روایی،گل خورشید ی، د ایره، نور غالب 
رنگ زرد  و قرمز، همگی همراه با تکرار منظم و تکاملی بیشترین کاربرد  
و توجه به خد ا، طبیعت، انتزاع و هند سه، به عنوان باالترین الیه تشابهی 
خالقیت د ر طراحی و ایجاد  فضایی غرق د ر نور و رنگ، د نیایی ماورایی 
و روحانی، همراه با امنیت خیال، د ر هر د و بنا به طور مشترک ایجاد  شد ه 
است. انتظار می رود  با نتایج به د ست آمد ه، علی  رغم د وره تاریخی، جغرافیا، 
د ین و مذهب و غیره بتوانیم گامی به سوی ارج نهاد ن به این آثار ملی 
ارزشمند  برد اشته و با بهره گیری از عناصر تکرارشوند ه و با ارزش، مورد  
استفاد ه و معرفی قابلیت های آن ها د ر معماری معاصر، ملهم از الگوهایی 

با هویت سنتی بکوشیم. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پی نوشت هاـ 

1. گره چینی تلفیقی از طراحی، نجاری، نازک کاری چوب و شیشه گری،که 
ابتد ا طرح اولیه با استفاد ه از علوم هند سه و مثلثات روی کاغذ پیاد ه و سپس 
د اخل چوب های  د ر  رنگی  شیشه های  و  برید ه  ظرافت  نهایت  د ر  چوب ها 

مشبک قرار می گیرد . 
2. La Sagrada Familia )به معنای خانواد ه مقد س(
 3. Antoni Gaudi )آنتنیو گائود ی(

S tained Glass Windows .4. شیشه ای رنگی،که با افزود ن نمک های 
فلزی د رطول ساخت آن بوجود  می آید . وسط نوارهای سربی به یکد یگرمتصل تا 
یک تصویر را ایجاد  کنند . د ر یک تخته سفید  بزرگ، تصویررا به اند ازه واقعی 
پنجره کشید ه و هر بخش عکس را براساس رنگ، شیشه که قباًل با اکسید های 
فلزی رنگ شد ه سرجای خود  قرار د اد ه و بعد ، اشکال را با یک آهن د اغ برش 

می د اد ند . د ر نهایت، نوار سرب را به یکد یگر متصل می کرد ند .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فهرست منابع فارسیـ 

آرنهایم، رود ولف )1382(، پویه شناسی صور معماری، ترجمۀ: مهرد اد  قیومی 
بید هند ی، تهران، فرهنگستان هنرجمهوری اسالمی ایران.

اخوت، هانیه؛ انصاری، مجتبی، و بمانیان، محمد رضا )1387(، تجلی حکمت 
اسالمی و مسیحیت برهندسه مساجد و کلیساها، تهران: ماه هنر.

براند ، هیلن )1382(، معماری اسالمی، ترجمه باقر آیت اهلل زاد ه شیرازی: 
انتشارات مؤسسه فرهنگی تکوک زرین، تهران. 

بلخاری قِهی، حسن )1392(، مجموعه مقاالت فلسفه هنر اسالمی، تهران: 
انتشارات علمی و فرهنگی. 

نصری،  امیر  ترجمه:  مسیحی،  هنر  مبانی  تیتوس    )1390(،  بورکهارت، 
انتشارات حکمت، تهران.
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پازوکی، شهرام )1396(، حکمت هنر و زیبایی د ر اسالم، تهران: انتشارات 
فرهنگستان هنر.

زمینه   د ر  مقاالتي  »مجموعه  معنویت  و  هنر   ،)1383( انشاءاهلل  رحمتي، 
حکمت هنر«، تهران: انتشارات فرهنگستان هنر.

رهنورد ، زهرا )1387(، حکمت هنر اسالمی، تهران: انتشارات سمت.
ریخته گران، محمد رضا )1389(، هنر، زیبایی، تفکر )تأملی د ر مبانی نظری 

هنر(، تهران: انتشارات ساقی.
انتشارات سازمان پژوهش  تهران:  حسینی، مهد ی     )1389(، کتاب هنر 2، 

و برنامه ریزی آموزشی.
نصر، حسین)1375(، هنر و معنویت اسالمي، ترجمه: رحیم قاسمیان، تهران: 

د فتر مطالعات د یني هنر.
کالبد،  تا  ازمفهوم  ایرانی  معماری مساجد   عبد الحمید   )1392(،  کار،  نقره 

تهران: انتشارات د انشکد ه معماری و شهرسازی.
مد نیان محمد ی، مژد ه )1388(، بررسی تزئینات معماری اسالمی آثارگائود ی 
و تطبیق آن با نمونه های شاخص تزئینات معماری ایران، پایان نامه کارشناسی 

ارشد ، رشته پژوهش هنر، د انشکد ه هنر، د انشگاه تربیت مد رس.
مولوی، بهزاد و قاسم زاد ه، مسعود  )1381(، کاربرد  هند سه د ر معماری گذشته 

ایران د وره اسالمی، تهران: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.
اسالمی، غالمرضا و شاهین راد ، مهنوش )1391(، »بازشناسی اصل افقی گرایی 

د ر معماری اسالمی«، کیمیای هنر، شماره 2، صص40 -64.
اکبری، فاطمه؛ پورنامد اریان، تقی؛ شیرازی، علی اصغر، و آیت  اللهی، حبیب 
)1389(، »معرفت روحانی و رمزهای هند سی«، زبان  و اد ب  فارسی)گوهرگویا(، 

شماره 1، صص 13-9.
اکبری، فاطمه )1395(، »بازاند یشی تناسبات هند سی خلقت د رآثارهنرو 

معماری اسالمی«، مد یریت شهري، شماره 44، ص 8.
االسعد ، محمد     )1376(، »کاربرد های هند سه د رمعماری مساجد وکلیسا«، 

ترجمه : سعید  سعید پور، هنر، 33، صص 53-34. 
آنتوني  مسحورکنند ه    و  خیال انگیز  »معماري  زهره   )1387(،  بزرگ نیا، 

گائودی«، عمار، شماره 49، ص 8.
تفاوت های  و  مساجد   شکل گیری  »چگونگی   ،)1391( لیال  پهلوان زاد ه، 
جغرافیا  کلیساها،  و  کنیسه ها  اد یان،  سایر  عباد تگاه های  با  آن  کالبد ی 

وبرنامه ریزی  منطقه ای، شماره 2، صص 30-7.
اسالمي  و  معماري  طبیعت،  مقدس  هندسه  مجید  )1387(،  توانگرزمین، 

 .www.noandishaan.com :ایران، برگرفته از وبگاه
توکلی، محبوبه؛ مریم صفری، حسین )1392(، »نقش نور د ر معماری مساجد  
ایرانی )مسجد  نصیرالملک،(«، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربرد ی 

د ر مهند سی عمران،معماری و مد یریت شهری،تهران.
جنتی، اکرم )1393(، بررسی و تحلیل نقوش گیاهی به کاررفته د ر تزیینات 
http://daftarmags.ir/ :معماری اسالمی، معماری اسالمی، برگرفته از وبگاه

Journal
حجازی، مهرد اد  )1387(، هندسۀ مقدس د ر طبیعت و معماري ایراني، تاریخ 

علم، شماره 7، صص 44-17.
حسن پورد الور، زینب )1389(، بررسی ساختار رنگ د ر مسجد  نصیرالملک 

شیراز، نخستین همایش ملی باستان شناسی و تعامل آن با علوم وابسته، بابل...
https://civilica.com/doc/949834. .

خوارزمی، مهسا؛ افهمی، رضا )1389(، هند سه کاربرد ی د ر تزئینات آثار 
معماری ایران قبل از اسالم، کتاب ماه علوم و فنون، دوره 2، شماره 129، صص 

.13-8
به  وابسته  تزئینات  بررسی  محمود  )1391(،  طاووسی،  اکرم؛  خلیلی پور، 

معماری د ر عمارت عالی قاپو، نقشمایه، شماره 11، صص 20-13.
و  تحلیل   ،)1397( نفیسه  رستمیان،  و  محمد،   عربی،  محیا؛  قوچانی، 
مقایسه  مفاهیم نماد ین هند سه به کاررفته د ر عناصر کالبد ی پرستشگاه های 
اسالمی   و مسیحی )مسجد  حکیم و کلیسای وانگ د ر اصفهان(، معماری شناسی، 

شماره 1، صص 13-1.
فاطمی علوی، مهسا )1393(، تأثیر شیشه های رنگی د ر ایجاد  فضای معماری 
نمونه ی مورد ی: مسجد  نصیرالملک شیراز، اولین کنفرانس بین المللی علوم 

انسانی، معماری و شهرسازی، تهران.
فتحی آذر، سحر؛ حمزه نژاد ، مهد ی )1393(، معناشناسی محور د ر مسجد  و 

کلیسا، مطالعات شهر ایرانی اسالمی، شماره   7، صص 62-53.
قنبری، تابان؛ عسگری، مریم )1396(، بررسی هند سه مقد س د ر معماری 
قد سی )نقوش هند سی به کاررفته د ر مسجد  وکیل شیراز(«، پنجمین کنگره 

بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، شیراز.
گل افشار، لیلی؛ شریف زاد ه، محمد رضا )1394(، کارکرد  شیش های منقوش 
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مطالعه تطبیقِی تکراِر نقوش هندسی در شیشه های رنگی مسجد و کلیسا
)نمونه های موردی مسجد نصیرالملک وکلیسای ساگرادا فامیلیا(
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Nowadays, due to the multiplicity of methods cre-
ated by the Artworks of the divine religions, the need 
to create a common visual language, the ethnic integra-
tion approach, is felt. Creating repetitive symbols and 
elements, In architecture, is an expressive method and 
inseparable way of diff erent religions texts. Research 
of Subscriptions in the repetition of motifs can create 
a single bridge of communication in the art of nations, 
which is infl uenced by the Belief, cultural and artis tic 
components ,is the main issue of this research. This ar-
ticle is searching for repetitive visual symbols in one 
of the religious architecture buildings of Chris tianity 
(The Church of Sagrada Familia, Spain, and Islamic 
architecture (The Nasir Al-Molk Mosque of Iran) ,and 
the recognition and adaptation of these elements in geo-
metric aspect ,by focusing on the colored  s tained glass 
windows of both architecture buildings. With all the 
diff erences in the culture and art of the two nations, can 
the mos t repetitive elements of art be the bridge of com-
munication and the spoken language of those tribes? 
The ques tion is to what extent, by matching the sym-
bolic and repetitive patterns of colored s tained glass, 
the eff ects of the mentioned components and the geom-
etry of the patterns could, physically, play a role in cre-
ating similarities, adaptations or diff erences? And with 
the hypothesis that there are similarities and diff erences 
in the design of various patterns of glass, the goal is 
to decipher and achieve commonalities and diff erences 
from the perspective of geometric patterns and to fi nd 
the roots of basic meanings and patterns, as well as to 
create a common visual language .The research method 
is descriptive- comparative and qualitative analysis of 

text content and based on library documents. As a re-
sult, the diff erence between the designs of the glass: 
in the mentioned mosque, simple designs: Shamseh , 
multi-pointed s tar and simple geometric shapes in Ge-
rehchini of the glass are used in the, while in the church, 
in addition to these designs, complex narrative and vi-
sual designs symbol on the colored s tained glass of the 
church. , The role is closed. But the design of the cir-
cular pattern of s tained glass with regular and complete 
repetition is the mos t used and common feature, as well 
as the root of belief and attention to God (religion), na-
ture, abs traction and geometry, as the highes t similarity 
layer of creativity in designing and creating a space im-
mersed in light and color. A transcendental and spiritual 
world, together with the security of the imagination, is 
created jointly in both buildings, which are arranged in 
matching tables.

Keywords
Repetitive Motifs, Colored (Stained) Glasses, Islamic 
architecture, Chris tian architecture, Nasir al-Molk 
Mosque, Sagrada Familia Church.
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