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Abstract 
In architectural works, especially architectural decorative 
works, we see an abundance of designs which are derived 
from geometric, plant or Islamic designs. The use of these 
designs is for two main reasons: first, it is used only for 
aesthetic purposes in the building; second, it is purposeful 
and has a meaning in its heart. These signs, which 
sometimes contain specific thoughts and ideas from a 
certain period that are closely related to the place and 
building used. One of these forms is a role consisting of 
two triangles that have been used in several different 
places. The composition of triangles in different mirrors 
has different meanings. In this article we try to find out 
whether this symbol speaks of another or not. If 
important, what is the thought or importance behind it. 
The purpose of this research is to re-read this symbol and 
its general concepts based on the mystical details of its 
time. To find these influential thoughts, it is necessary to 
know and understand the mysticism of that period and 
the degree of its belief for that particular time. To this 
end, we have tried to collect library and field information 
and analyze information based on temporal and spatial 
data to realize their effectiveness in this regard and to 
receive its effect by analyzing each topic. In a period in 
the Islamic history of Iran, a set of ideas was introduced 
and grew exponentially, which has led to the creation of a 
controversial line of thought up to the contemporary era; 
Illumination. Suhrawardi was the founder and thinker of 
this mysticism. He also considered himself the inheritor 
of wisdom, which from his point of view was the 
preservers of the word in the two dynasties of East and 
West. Ibn Arabi considers the manifestation of divine 
love in creation and considers the motivator of God in 
this creation as love. They believe that man is the nature 
of love and the dough of existence is the product of love, 
and therefore we are moving towards the source of love. 

Ibn Arabi believes in the flow of love throughout life and 
thinks that we cannot know existence until we understand 
love, and he considers love in the world as blood in the 
human vein. He believes that God's knowledge of His 
creatures is the same as His own knowledge, and 
ultimately means that His effect is unimpeded in the 
world. The most obvious issue in the subject is the 
symbol of its meaning, it is very clear that behind every 
form, there is a current and current thinking that has been 
influenced by the dominant thoughts of its time. In the 
same way, what has been presented before, the arc of 
ascent and descent, also represents the thought of that 
period and the mystical beliefs of Iran at the peak of 
mystical thoughts of the 4th to 8th centuries. According 
to this maximum, man has been from eternity and will 
return to eternity. Therefore, this descent is shown by the 
earthly life and the descent arc, and the ascent is 
represented by the ascending arc. Considering the time of 
construction and emergence of the tomb complex in 731 
AH, one can clearly see the thoughts and beliefs related to 
the arc of ascent and descent, and it was concluded that 
they hoped that the noble man buried in his eternal place 
would return to his/her origins. According to the sacred 
expression of the six-pointed star throughout history 
from the time of the Prophet Solomon to the Holy 
Prophet; it must be acknowledged that the two composite 
triangles and the arcs of its circumference can be the best 
sign of the published thoughts of Suhrawardi and Ibn 
Arabi, and by cleverly playing these volumes, it has made 
the return to the original understandable to all sections of 
its society.  
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 چکیده 

کته  میهستت ییهتاهتا و رر به وفور شاهد استتفاده از نش  یمعمار ینیخصوص آثار تزئبه یدر آثار معمار
اوالً : باشتدیعمده م لینشوش به دو دل نیباشند. استفاده از ا یم یمیاسل ای یاهیگ ،یمنشعب از نشوش هندس

در  یمفهتوم یهدفمند بوده و دارا اً،دوم شود؛یدر بنا استفاده م ینوازو چشم یبخشییبایبحث ز یصرفاً برا
دوران مشخص هستند که  کیاز  یخاص دیتفکرات و عشا رندهیگها که بعضاً دربرنشانه نیا باشد؛یدل خود م

است مرکب از دو مثلث که در  یفرم ها، نشش نیاز ا یکیدارند.  یمورد استفاده ارتباط تنگاتنگ یبا مکان و بنا
 یریتعتاب یمختلتف دارا یهتانییمثلث هتا در آ بیقرار گرفته است؛ ترک ادهمختلف مورد استف یجا نیچند

اگتر   ر؛یخ ایسخن دارد  یرینماد از غ نیا ایکه آ میابیمشاله کوش  بر آن است تا در نیمتفاوت هستند، در ا
جبهه  یدر پس آن نهفته است. فرم مورد مطالعه در دو ررف درب ورود یچه مهم ایاست چه تفکر  نگونهیا

نمتاد و  نیتا یبتازخوان ق،یتتحش نیشهر حک شده است. هدف از ا نیدر شهر مشک دریحخیش یبشعه یشمال
به  ازین رگذاریتأث تفکراتِ نیا افتنی یکه برا باشد؛یدوره خود مهم یعرفان اتیجزئ یآن بر مبنا یکل میمفاه

تتالش  ر،یمست نیت. در اباشدیمآن زمان خاص  یبرا  یَریباور پذ زانیشناخت و درک عرفان آن دوره و م
متوجه  یو مکان یزمان یهاداده یارالعات بر مبنا لیو تحل یدانیو م یاارالعات کتابخانه یآورشده با جمع

با  تی. در نهامیااثر آن مبادرت کرده افتیهر مبحث به در لیراستا شده و با تحل نیآنها در ا یاثر بخش زانیم
قبل از اسالم هم مورد استتفاده بتوده استت،  یهانماد از دوران نیو موشکافانه و با آنکه ا قیدق یهالیتحل

 لیدل کیتنها به  یعربو ابن یمربوط به سهرورد یکاربرد آن در دوران پس از اسالم و در اوج تفکرات عرفان
استفاده  یعنی باشد؛یبازگشت به اصل از هر تولد تا مرگ م انیب ینماد برا نیا اندنیو آن نما باشدیم یمنطش
در قتو  صتعود و نتزول،  میمفتاه نیتو با توجه به پررنگ بودن ا یعربتفکرات ابن یجهینماد در نت نیاز ا
 .شود دای نییآن، تحت عنوان مثلث باال و پا یکه در بازخوان باشدیم یمنطش
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 مقدمه 
 

قسمتی از ساختار هویتی معماری گذشته ایران را تزئیناتی که 
وابسته به معماری بوده تشکیل داده است؛ که عالوه بر تالش 
برای ناپیدا کردن سطو  زبر و خشن، اهداف زیباشناسانه و غنی 

کتیبه  (.Mekinegad,2009,P.10اند )در محتوا را در نظر داشته
اند و ی دیگری داشتههای موجود در معماری ایران، راه به عرصه

آن نمادگرایی مذهبی و عرفانی بوده است؛ یعنی جدا از کارکرد 
 ,Mirandاند )تزئینی کتیبه، در وادی معنا ملزم به بررسی بوده

2007, p.201 وقتی به نشانه شناسی و درک معنایی مفاهیم .)
پردازیم بررسی بستر عرفان اسالمی مورد عرفانی در معماری می 

بحث قرار می گیرد و تأثیر متشابل و معنادار مضامین عرفانی در 
منظر نشانه شناختی مورد کنکاش قرار می گیرد. بررسی کتیبه 
های موجود در معماری ادوار مختلف ایران، ما را به سوی دریافت 

ترین سط  از کاربرد مفاهیم عرفانی در کالبد معماری که با باال
دهد نمای  درآمده است سوق میذوق و هنر دوران خود به

(Brand, 2007, p.19 بازخوانی و درک مفاهیم عرفانی در .)
معماری ایران همچون شناختن رو  دمیده شده بر کالبد بنا می 
ی باشد و بر این اسا  شاهد ارتباط دوسویه و تنگاتنگ بین نحوه

تفکرات عرفانی غالب در زمان ساخت  استفاده کاربردی یک بنا و
بنا می باشیم. نشوش به کار رفته در بناهای ایرانی، دوره اسالمی 

ی هنرها در سرحد ذوق، هنر و فرهنگ ایرانی می همانند بشیه

باشد وهنرمند آن دوره با توجه به بیشینه فلسفی، عرفانی و هنری 
عالی و رشد ، خالق آثار رمزآلود و اسرارآمیز بوده است. اوج ت

ی تفکرات عرفانی ایران که بیشترین تأثیرات را بر روی  همه
جوانب هنر و ادب ایران قرون ششم، هفتم و هشتم داشته، منتج 

ها بیشترین عربی بوده و در بناهای خانشاهی و مشبرهاز عرفان ابن
ی شیخ نمود را در تزئینات معماری نمای  داده است. در بشعه

شهر استان اردبیل در دو سوی درب ورودی حیدر در مشکین
ی سنگ رسوبی کرم رنگ، حاوی فرمی ی شمالی دو کتیبهجبهه

به شکل گُلی مرکب که متشکل از دو مثلت متساوی االضالع در 
دو جهت باال و پایین و یک دایره هاللی هستند، موجود است؛ 
تالش بر آن است این فرم متمایر از ستاره ش  پر حضرت داوود 
شناخته شود و مفهومی مجزا؛ وابسته به جزئیات عرفانی زمان خود 
ها را بشناساند. در این پژوه  تالش شده است به این سوال

جواب داده شود؛ در ابتدا بازخوانی فرم مذکور به چه شکل است؟ 
با توجه به همزمانی دوره ساخت بنا و نظام عرفانی غالب در آن 

قالب ادبیات عرفانی تحلیل شود؟ در  دوره می توان این نماد را در
چه شرایطی و چگونه می توان این فرم را متمایز از نمادهای 

ها همچون یهودیت شناخت؟ این فرم در مشابه در دیگر آیین
قالب ستاره ش  پر قابل واکاوی است یا دو مثلث رو به باال و 

 پایین؟
 
 
 

 ی پژوهشپیشینه. 1
 ی معماری مشخصاً دوره اسالمی، محششین در چند در حوزه
 ی اخیر مشتاقانه به بررسی و تطبیق مفاهیم مربوط به دهه
های مورد استفاده در تزئینات دوره اسالمی و اصول عرفانی نف 

اند. در کتاب علم در اسالم به تحریر معاصر با آن نشوش پرداخته
 ( عالقه مسلمانان به ریاضیات و هندسه و نحوه 2006نصر)
المی بررسی شده و آن را گیری از این موارد در تزئینات اسبهره

ی اخیر هم از مباحث توحیدی دانسته است. در یک دهه برگرفته
های ساختارشناسی و شناخت اشکال تحشیشاتی مبتنی بر جنبه

( 2013نشوش هندسی صورت گرفته است. فرامرزی و محمدیان)
به بررسی وجه تشابه ساختار تزئینات هندسی اسالمی و فرم 

های ند. در باب هندسه مربوط به نش اها پرداختهسیلیکون
بندی اسالمی تعدادی آثار به چاپ رسیده وجود دارد؛ در ربشه

اند و به ( همت گماشته1985های اسالمی السعید و پارمان)نش 
اند. در باب های اسالمی پرداجتهی صحی  ترسیم نش بیان شیوه

زهای حکمت مفاهیم تزیینی و نشوش اسالمی بر مبنای دریافت را
( با 1396های ترسیم در دوره اسالمی جوکار)اعداد در نسخه

است. در وجه های مدونی داشتهتمرکز بر اعداد مشد  تالش
های ابتدایی اسالمی بری دورانعرفانی به خصوص در نشوش گچ

( انجام شده و در 2014نیا)واکاوی و تحشیق مفصلی به قلم شریفی
که نشوش آن دوران )دوران  آن به بیان و نمای  این پرداخته

ابتدایی اسالم( تلفیشی از مفاهیم فلسفی یونان و اسالم می 
-باشد.در این تحشیق تالش شده از منظری نو به بررسی این آرایه

ی تزئینی در معماری دوره اسالمی پرداخته شود تا بتوان به 
خوانشی جدید مبتنی بر جریانات عرفانی همزمان با ساخت بنا 

  .دست یافت
 

 هابخش مواد و روش. 2
روش تحشیق مورد نیاز در این مشاله مبتنی بر دو بخ  

وسیله منابع باشد. در بخ  گردآوری بهگردآوری و پژوه  می
آوری مدارک ای، اسنادی و البته میدانی اقدام به جمعکتابخانه

ها ی استنباط این دادهمورد نیاز این نماد خاص شده و برای مرحله
تحلیل محتوا استفاده شده است که نوع تحلیل به روش  از روش

در سه مرحله اقدام شد؛ راستی پژوه ،  استشرا می باشد. در بخ 
آزمایی مدارک و اسناد بر حسب کتب مرجع و قدیمی، گام دوم 
استدالل استشرایی که از جزء به کل به نتیجه می رسیم و در 

گونه که را  هماننهایت پرداخت نظریه بوده است. در روش استش
ها و ارمینان از راستی این مشهود است پس از بررسی داده

های حکمی آن دوران و ارالعات از حیث مکان و زمان و آموزه
 .گیری شده استبا توجه به مثادیق تحشیق اقدام به نتیجه
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 جینتا. 3

 : مفهوم نمادها1جدول 

   Table 1: Concept of symbols 

 عدد سه
Number3 

 مثلث

Triangle 
 االضالعمثلث متساوی

Equilateral triangle 
 ستاره ش  پر

Six full stars 
 یعنتتی  کثتترت مفهتتوم بتته ستته
 پیشتتازی رشتد، آفریننده، نیروی
. ستنتز تشریتر، غالتب، ثنویتت بر

 مشتمول و جهتانگیر سته قدرت
 جهتتتتان، گانهستتتته ربیعتتتتت
 شتتود متتی آب،-زمتتین-آستتمان
 نظتتر در بتتا انستتان یعنتتی ستته
 و زنتدگی تولتد، مفتاهیم گرفتن
 آینتده و حتال گذشته، یا و مرگ

(Shojaei, 2018.) 

 هویتتتت بیتتتانگر شتتتکل ایتتتن
 دانستتته تناستتب و آهنگتتیهم
 بته رو کته زمتانی و و است شده
 و مردانگتی از نمتادی باشتد باال

 بتتودن پتتایین بتته رو و آتتت 
 متتی نمتتای  را آب و  متتادینگی
 هویتتت دارای مثلتتث هتتر. دهتتد
 باشند. می خاص عنصری

الشتتتتتتا کننتتتتتتده آتتتتتتت  
(. Hohnegar, 2010استتتتت)

گانه مثلتتث نمتتاد ربیعتتت ستته
است؛ سته بخشتی عتالم یعنتی 
آستتمان، زمتتین و انستتان؛ پتتدر، 

یتا بتدن، جتان و  متادر، کتودک
رو .نمتتتای  بنیتتتادین ستتتط  
مثلث متساوی االضتالع مظهتر 

 (.Afrogh, 2015) کل است

 یهودیتت داوود ستتاره یتا هگزاگرام عنوان به آن از
 ضتتلعی ستته دو از ستتتاره ایتتن شناستتند؛ متتی نیتتز

 و زنانتته اصتول عالمتت کته استت شتده تشتکیل
 بتتین ارتبتتاط از نمتتادی همچنتتین. استتت مردانتته
 بتتین اتحتتاد نشتتانگر و استتت زمتتین و آستتمان
 مهتتر عنتتوان بتته. استتت متضتتاد امتتور و آفتترین 
 کته ای حلشته روی و شناستندش متی هم سلیمان
 شتده ریتزی رتر  بوده پیامبر سلیمان به متعلق به

 (.Mirand, 2016) است

   

 ماه
 آب
 زنانه یانرژ

 دیخورش
 آت 

 مردانه یانرژ

 مانیسل مهر
 عشل بشر
 

 

ها تالش در بیان مهمی دارند که جز زبان رمز و کد، راهی نماد
در بیان آنها نیست، از دیگر سوی چیزی که اهمییت دارد دریافت 
حق و معنا یا به عبارت دیگر اصل مطلب بیان شده است که با زبان 

 بیر غیر از این راه مشدور نیسترمز و راز قابل بیان بوده و تع
(Sujudi, 2000, p.95عملی که در پی شناخت و تحلیل نشانه .) ها و

های ها که به شکل تصویر یا نوشته یا غیر زبانی همچون نشانهنماد
های ارزشی و های معنایی، نظامفیزیولوژیک، بیولوژیک، نظام

وقعیتی های گوناگون و در نهایت اشکال حرکتی، مبینیجهان
خودآگاه یا ناخودآگاه، استراتژیک و تاکتیکی، فکر شده یا نشده، 

 (.Fakuhi, 2025, p.4اعالم می کند)

 
  های ادیان مختلف.: دیدگاه2جدول

Table 2: Perspectives of different religions. 

 یهودیت

Judaism 
 دو مثلث و ترکیب آنها به نمودی از عشل انسان از آن یاد شده و  مهمترین نماد یهودیت می باشد.در این آیین با توجه به مفاهیم 

 تیحیمس
Christianity 

تام  یورا  تیحی( مسGerberan, 2008است ) افتهیاست؛ خدا واحد است و در سه ظهور  یوحدت اله تینها انیحیمس یبرا 3 عدد
یدر روز ششم هفته و تمام شدن آن عمل در ساعت ششم روز مربوط مت یسیب کردن عش  با مصلو ی، باور دارد  که حت6بودن 
استت، و  تیتنمتاد قطع یش  ضلع یحیکه با اعمال صال  گذشته. در عرفان مس یعمر یعنی من،یساعت ششم خوش  نی. اباشد
 کیتکته هر ییدوتا فیرد یکی توانیآلمان م بورکیجامع در فرا یسایکل زی. در دهلدهدیم  یاز منطشه البروج را نما یمین نکهیا

  یکننتد، ست ر دیترا تشل لیفضتا نیتها اانسان گرشده و ا ریتعب  یمس لتیفض 6 ینماد یکه به تجل د؛یفرشته هستند، را د 6شامل 
 (.Anhmari, 2015) دهدیم لیرا تشک مانیاز ا یش  ضلع

 بودا
Buddha 

را دائتو،  رتنتهیتتر هتایی. دائودهدی؛ بودا، دهرمه و سنگهه اختصاص م یرتنهیتر ایبودا کمال را به سه شادمان، معرفت  نییدر آ
و جهتان سته  نتدهیعبتارت استت از گذشتته، حتال و آ "ثالثته یازمنه" ای "کالهیتر"اند. زمان سه گانه کرده یکتاب و امت معن

پر اتحاد مثلث  6(. در سنت هند باستان شکل ستاره Gerberan, 2008هوا و آسمان است ) ن،یاز: زم تعبارت اس "بهوانه یتر"گانه
. مثلث روبه کندیاشاره م یجهان ماد یو نابود ن یبه آفر نگونهیو ا دهدیرا نشان م "وایش"با مثلث نابود کننده  "شنویو" نندهیآفر

یجهان است. ستاره ش  پر را م آورینابود رویشر ،ینماد جنبه ماد نییرو به پا و مثلث ،یو خوب زندگ یجابیا یهاباال نماد جنبه
متذکر  یهااز آن جنبته  یبت یو حتت ن یکه باز جهان آفر یو ذات یمتعال ،یرو  و ماده، خدا و آشفتگ انیبا توجه به تشابل م توان

 (.Anhmari, 2015کرد ) ریتفس دهد،یرا نشان م ی( زندگنیی)روبه باال( و مونث )روبه پا

 اسالم
Islam 

: مینیبیم رانیا یباستان یعدد را در سه جمله نیاست. ا یو مذهب ییجادو یهاتیشخص یعدد سه اغلب دارا ،یرانیا یهادر سنت
 پر خالق است و ش  گوشه(. ستاره ش Gerberan, 2008هستند ) یمنج ی. که هر سه به معناکیکردار ن ک،یگفتار ن ک،یپندار ن

شده است خداوند  انیب زیبار در متن قرآن ن نیچند یان است و قابل توجه است که هماهنگ با آنچه برایآن از ش  روز خلشت نما
و آنچته را  نیها و زمخداوند کسى است که آسمان "اشاره کرده است، 6( و  عدد نیی)مثلث روبه پا نیبه آسمان )مثلث روباال( و زم

 (.Anhmari, 2015( قرار گرفت)درتس س بر عرش )ق د،یوز آفردو است در ش  ر نیا انیم
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 .یهودیت در پرش  ستاره فرم موردی تصاویر: 3 جدول
Table 3: Case images of the six-pointed star form in Judaism. 

 فلسطین کشور

 

 مرجع

https://starofdavids اورشلیم شهر
ite.wordpress.com/

-2016/04/22/the
-upon-david-of-star

-of-wall-the
jerusalem/ 

 دیوار شهر بنا

 دیوار شرقی مکان استفرار در بنا

 م 1538تا  1535 تاریخ بنا

 فلسطین کشور

 

 مرجع

https://starofdavids اورشلیم شهر
ite.wordpress.com/

-2016/04/22/the
-upon-david-of-star

-of-wall-the
jerusalem/ 

 دیوار شهر بنا

 دروازه نو مکان استفرار در بنا

 م 1538تا  1535 تاریخ بنا

 فلسطین کشور

 

 مرجع

https://starofdavids اورشلیم شهر
ite.wordpress.com/

-2016/04/22/the
-upon-david-of-star

-of-wall-the
jerusalem/ 

 دیوار شهر بنا

 شهر قدیمیدیوار داخلی  مکان استفرار در بنا

 م 1538تا  1535 تاریخ بنا

 فلسطین کشور

 

 مرجع

 اریحا شهر
https://gosai.com/

-writings/satkona
-or-david-of-star

goloka-of-star 

 کاخ هشام بنا

 محوره بنامکان استفرار در 

 ۷43–۷24 تاریخ بنا

 لبنان کشور

 

 مرجع

 بیوبلوز شهر
https://gosai.com/

-writings/satkona
-or-david-of-star

goloka-of-star 

 منطشه قدیمی بابل بنا

 سنگ قبر بنا مکان استفرار در

 قبل از میالد 5000 تاریخ بنا

 
 پر در مسیحیت.فرم ستاره ش  : تصاویر موردی4جدول 

Table 4: Case images of the six-pointed star shape in Christianity. 

 ایتالیا کشور

 

 مرجع

 روستای گالیله کاپرنوم شهر
https://www.mayimach

-of-ronim.com/secrets
david/-of-star-the 

 کنیسه بنا

 سنگ تراش خورده مکان استفرار در بنا

 قبل میالد ۷قرن  تاریخ بنا

 ایتالیا کشور

 

 مرجع

 خیفت سوفا شهر
https://www.simonaric

-the-of-h.com/origins
david/-of-star 

 کلیسای بیزانس روم بنا

 سنگ تراش خورده مکان استفرار در بنا

 میالدی کشف شد 5قرن  تاریخ بنا

 آرژانتین کشور

 

 مرجع

 میرکرت شهر

https://www.peopleofa
-r.com/2012/01/14/the

-of-star-pointed-six
armenia/ 

 Gandzasarصومعه  بنا

 مکان استفرار در بنا
قبر پرنس بزرگ ارمنستان حسن 

 جالل وهتنگیان

 1261-1214 تاریخ بنا

 
 

https://starofdavidsite.wordpress.com/2016/04/22/the-star-of-david-upon-the-wall-of-jerusalem/
https://starofdavidsite.wordpress.com/2016/04/22/the-star-of-david-upon-the-wall-of-jerusalem/
https://starofdavidsite.wordpress.com/2016/04/22/the-star-of-david-upon-the-wall-of-jerusalem/
https://starofdavidsite.wordpress.com/2016/04/22/the-star-of-david-upon-the-wall-of-jerusalem/
https://starofdavidsite.wordpress.com/2016/04/22/the-star-of-david-upon-the-wall-of-jerusalem/
https://starofdavidsite.wordpress.com/2016/04/22/the-star-of-david-upon-the-wall-of-jerusalem/
https://starofdavidsite.wordpress.com/2016/04/22/the-star-of-david-upon-the-wall-of-jerusalem/
https://starofdavidsite.wordpress.com/2016/04/22/the-star-of-david-upon-the-wall-of-jerusalem/
https://starofdavidsite.wordpress.com/2016/04/22/the-star-of-david-upon-the-wall-of-jerusalem/
https://starofdavidsite.wordpress.com/2016/04/22/the-star-of-david-upon-the-wall-of-jerusalem/
https://starofdavidsite.wordpress.com/2016/04/22/the-star-of-david-upon-the-wall-of-jerusalem/
https://starofdavidsite.wordpress.com/2016/04/22/the-star-of-david-upon-the-wall-of-jerusalem/
https://starofdavidsite.wordpress.com/2016/04/22/the-star-of-david-upon-the-wall-of-jerusalem/
https://starofdavidsite.wordpress.com/2016/04/22/the-star-of-david-upon-the-wall-of-jerusalem/
https://starofdavidsite.wordpress.com/2016/04/22/the-star-of-david-upon-the-wall-of-jerusalem/
https://starofdavidsite.wordpress.com/2016/04/22/the-star-of-david-upon-the-wall-of-jerusalem/
https://starofdavidsite.wordpress.com/2016/04/22/the-star-of-david-upon-the-wall-of-jerusalem/
https://starofdavidsite.wordpress.com/2016/04/22/the-star-of-david-upon-the-wall-of-jerusalem/
https://gosai.com/writings/satkona-star-of-david-or-star-of-goloka
https://gosai.com/writings/satkona-star-of-david-or-star-of-goloka
https://gosai.com/writings/satkona-star-of-david-or-star-of-goloka
https://gosai.com/writings/satkona-star-of-david-or-star-of-goloka
https://gosai.com/writings/satkona-star-of-david-or-star-of-goloka
https://gosai.com/writings/satkona-star-of-david-or-star-of-goloka
https://gosai.com/writings/satkona-star-of-david-or-star-of-goloka
https://gosai.com/writings/satkona-star-of-david-or-star-of-goloka
https://www.mayimachronim.com/secrets-of-the-star-of-david/
https://www.mayimachronim.com/secrets-of-the-star-of-david/
https://www.mayimachronim.com/secrets-of-the-star-of-david/
https://www.simonarich.com/origins-of-the-star-of-david/
https://www.simonarich.com/origins-of-the-star-of-david/
https://www.simonarich.com/origins-of-the-star-of-david/
https://www.peopleofar.com/2012/01/14/the-six-pointed-star-of-armenia/
https://www.peopleofar.com/2012/01/14/the-six-pointed-star-of-armenia/
https://www.peopleofar.com/2012/01/14/the-six-pointed-star-of-armenia/
https://www.peopleofar.com/2012/01/14/the-six-pointed-star-of-armenia/
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 پر در هندویسم.فرم ستاره ش  : تصاویر موردی5جدول 

Table 5: Case images of the six-pointed star shape in Hinduism. 

 هند کشور

 

 مرجع

 دهلی نوروستای خیرکی  شهر

https://vikramjits.wor
dpress.com/2014/07/

hexagram/-03/gods 

 مسجد جمالی کامالی بنا

 محراب مکان استفرار در بنا

 میالدی 1528 تاریخ بنا

 هند کشور

 

 مرجع

 دهلی نو شهر

https://vikramjits.wor
dpress.com/2014/07/

hexagram/-03/gods 

 آرامگاه همایون بنا

 سردر مکان استفرار در بنا

 میالدی 15۷2 تاریخ بنا

 هند کشور

 

 مرجع

 دهلی نو شهر

https://vikramjits.wor
dpress.com/2014/07/

hexagram/-03/gods 

 دروازه گنبدی بنا

 Qutubداخل مجتمع  مکان استفرار در بنا

 میالدی 1199الی  1230 تاریخ بنا

 هند کشور

 

 مرجع

 دهلی نوروستای خیرکی  شهر

https://vikramjits.wor
dpress.com/2014/07/

hexagram/-03/gods 

 آرامگاه شیخ یوسف قطال بنا

 دیوارها مکان استفرار در بنا

 میالدی( )692 تاریخ بنا

 هند کشور

 

 مرجع

 دهلی نو شهر
-http://zionism

now.blogspot.com/20
-david-of-10/11/star

-crescent-verses
moon.html 

 منارهبرج  بنا

 دیواره برج مکان استفرار در بنا

 151۷ تاریخ بنا

 هند کشور

 

 مرجع

 دهلی نو شهر

https://vikramjits.wor
dpress.com/2014/07/

hexagram/-03/gods 

 مسجد مخدوم سبزواری بنا

 ورودی مسجد استفرار در بنا مکان

 میالدی 1528 تاریخ بنا

 ن ال کشور

 

 مرجع

 کاتماندو شهر
http://blog.thetravela
ddicts.com/2000/11/

-and-ghat-hanuman
more.html 

 شاتکوناحرم با  بنا

 باالی ستون مکان استفرار در بنا

 16اواخر قرن  تاریخ بنا

 ن ال کشور

 

 مرجع

http://blog.thetravela کاتماندو شهر
ddicts.com/2000/11/

-and-ghat-hanuman
more.html 

 میدان دوربار بنا

 استوپا مکان استفرار در بنا
 

 

https://vikramjits.wordpress.com/2014/07/03/gods-hexagram/
https://vikramjits.wordpress.com/2014/07/03/gods-hexagram/
https://vikramjits.wordpress.com/2014/07/03/gods-hexagram/
https://vikramjits.wordpress.com/2014/07/03/gods-hexagram/
https://vikramjits.wordpress.com/2014/07/03/gods-hexagram/
https://vikramjits.wordpress.com/2014/07/03/gods-hexagram/
https://vikramjits.wordpress.com/2014/07/03/gods-hexagram/
https://vikramjits.wordpress.com/2014/07/03/gods-hexagram/
https://vikramjits.wordpress.com/2014/07/03/gods-hexagram/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2%DB%B3%DB%B0_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B1%DB%B9%DB%B9_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://vikramjits.wordpress.com/2014/07/03/gods-hexagram/
https://vikramjits.wordpress.com/2014/07/03/gods-hexagram/
https://vikramjits.wordpress.com/2014/07/03/gods-hexagram/
http://zionism-now.blogspot.com/2010/11/star-of-david-verses-crescent-moon.html
http://zionism-now.blogspot.com/2010/11/star-of-david-verses-crescent-moon.html
http://zionism-now.blogspot.com/2010/11/star-of-david-verses-crescent-moon.html
http://zionism-now.blogspot.com/2010/11/star-of-david-verses-crescent-moon.html
http://zionism-now.blogspot.com/2010/11/star-of-david-verses-crescent-moon.html
https://vikramjits.wordpress.com/2014/07/03/gods-hexagram/
https://vikramjits.wordpress.com/2014/07/03/gods-hexagram/
https://vikramjits.wordpress.com/2014/07/03/gods-hexagram/
http://blog.thetraveladdicts.com/2000/11/hanuman-ghat-and-more.html
http://blog.thetraveladdicts.com/2000/11/hanuman-ghat-and-more.html
http://blog.thetraveladdicts.com/2000/11/hanuman-ghat-and-more.html
http://blog.thetraveladdicts.com/2000/11/hanuman-ghat-and-more.html
http://blog.thetraveladdicts.com/2000/11/hanuman-ghat-and-more.html
http://blog.thetraveladdicts.com/2000/11/hanuman-ghat-and-more.html
http://blog.thetraveladdicts.com/2000/11/hanuman-ghat-and-more.html
http://blog.thetraveladdicts.com/2000/11/hanuman-ghat-and-more.html
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 پر در معماری دوران اسالم.فرم ستاره ش  : تصاویر موردی6جدول 

Table 6: Case images of the six-pointed star shape in Islamic architecture. 

 ایران کشور

 

 مرجع

 شهر
 براغوش آالن سراب، دهستان
 مهربان بخ 

https://seeiran.ir/مسجد اسنق بنا اسنق-مسجد 

 سردر مکان استفرار در بنا

 هجری قمری  ۷25 تاریخ بنا

 ایران کشور

 

 مرجع

 زنجان شهر
//mag.eravel.com/https:سلطانیه

-آجری-گنبد-ترینبزرگ-
zanjan-gonbad-/soltaniye-جهان

1-com-eravel 

 گنبد سلطانیه بنا

 سشف گنبد مکان استفرار در بنا

 میالدی 1312تا  1302 تاریخ بنا

 ایران کشور

 

 مرجع

 تبریز شهر
http://resistart.ir/content/نمود-

-آثار-در-ص-محمد-حضرت-اسم
 مشاله-خزایی-محمد-دکتر-هنری

 مسجد کبود تبریز بنا

 کاری دیوارکاشی مکان استفرار در بنا

 هجری شمسی 845 تاریخ بنا

 ایران کشور

 

 مرجع

 اصفهان شهر

http://www.dana.ir/news/8475
75.htm 

 مسجد جامع اصفهان بنا

 درب کوشک مکان استفرار در بنا

 هجری قمری 156 تاریخ بنا

 ایران کشور

 

 مرجع

 قزوین شهر

http://yanon.blog.ir/1390/09/h
hezbullah-ansar-exogram 

 برج مزار بنا

 در خرقان "برج مزار" مکان استفرار در بنا

 قمری 5 تاریخ بنا

 ایران کشور

 

 مرجع

 اصفهان شهر

http://yanon.blog.ir/1390/09/h
hezbullah-ansar-exogram 

 مسجد جامع ورزنه بنا

 کاری دیوارکاشی مکان استفرار در بنا

 ه.ق ۷و 6 تاریخ بنا

 ترکیه کشور

 

 مرجع

 مالریه شهر
https://www.gencyolcu.com/sul

-bilinen-yanlis-muhru-eyman
sembol/ 

 مسجد جامع شهر مالریه بنا

 سشف گنبد مکان استفرار در بنا

 میالدی 1224هجری  ، 645 تاریخ بنا

 ترکیه کشور

 

 مرجع

 استانبول شهر
-https://www.quora.com/Why

-sultanates-Turkish-many-do
-their-on-David-of-Star-the-have

etc-Candar-Karaman-flag 

 حیاط مسجد ایوب سلطان بنا

 سنگ قبر ایوب انصاری مکان استفرار در بنا

 میالدی1453 تاریخ بنا

  

https://seeiran.ir/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D9%82
https://mag.eravel.com/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86-%DA%AF%D9%86%D8%A8%D8%AF-%D8%A2%D8%AC%D8%B1%D9%8A-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86/soltaniye-gonbad-zanjan-eravel-com-1
https://mag.eravel.com/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86-%DA%AF%D9%86%D8%A8%D8%AF-%D8%A2%D8%AC%D8%B1%D9%8A-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86/soltaniye-gonbad-zanjan-eravel-com-1
https://mag.eravel.com/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86-%DA%AF%D9%86%D8%A8%D8%AF-%D8%A2%D8%AC%D8%B1%D9%8A-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86/soltaniye-gonbad-zanjan-eravel-com-1
https://mag.eravel.com/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86-%DA%AF%D9%86%D8%A8%D8%AF-%D8%A2%D8%AC%D8%B1%D9%8A-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86/soltaniye-gonbad-zanjan-eravel-com-1
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 ترکیه کشور

 

 مرجع

 استانبول شهر

-https://www.quora.com/Why
-sultanates-Turkish-many-do

-their-on-David-of-Star-the-have
etc-Candar-Karaman-flag 

 بنا
نزدیکی آرامگاه ملک شاه 

 سلجوقی()سلطان 

 سیگیل سلیمان )فوه( مکان استفرار در بنا

 م 1592 تاریخ بنا

 ترکیه کشور

 

 مرجع

 اسرا شهر
-https://www.quora.com/Why

-sultanates-Turkish-many-do
-their-on-David-of-Star-the-have

etc-Candar-Karaman-flag 

 سنگ قبر عثمانی بنا

 سنگ قبر عثمانی مکان استفرار در بنا

 میالدی 1312تا  1302 تاریخ بنا

 ترکیه کشور

 

 مرجع

 سامسون شهر
-https://www.quora.com/Why

-sultanates-Turkish-many-do
-their-on-David-of-Star-the-have

etc-Candar-Karaman-flag 

 دروازه انبار بنا

 محراب مکان استفرار در بنا

 ساله 800 تاریخ بنا

 ترکیه کشور

 

 مرجع

 استانبول شهر
-https://www.quora.com/Why

-sultanates-Turkish-many-do
-their-on-David-of-Star-the-have

etc-Candar-Karaman-flag 

 مسجد گل بنا

 محراب استفرار در بنامکان 

 میالدی 1490 تاریخ بنا

 ترکیه کشور

 

 مرجع

 استانبول شهر
-https://www.quora.com/Why

-sultanates-Turkish-many-do
-their-on-David-of-Star-the-have

etc-Candar-Karaman-flag 

 مسجد ادرین سلمیه بنا

 دیوار شبستان مکان استفرار در بنا

 میالدی 1568 تاریخ بنا

 ترکیه کشور

 

 مرجع

 بورسا شهر

https://www.gencyolcu.com/sul
eyman-muhru-yanlis-bilinen-

sembol 

 مسجد جامع یساء بنا

 سردر مکان استفرار در بنا

 م 1396-1399 تاریخ بنا

 ترکیه کشور

 

 مرجع

 استانبول شهر

https://www.gencyolcu.com/sul
-bilinen-yanlis-muhru-eyman

sembol/ 

 مسجد مشد  مصطفی پاشا بنا

 محراب مکان استفرار در بنا

 میالدی 15۷۷ تاریخ بنا

 ترکیه کشور

 

 مرجع

 آنتالیا شهر
https://www.gencyolcu.com/sul

-bilinen-yanlis-muhru-eyman
sembol/ 

 مسجد جامع آنتالیا بنا

 سشف مکان استفرار در بنا

 میالدی 1410 تاریخ بنا
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 ترکیه کشور

 

 مرجع

 استانبول شهر
-do-https://www.quora.com/Why
-the-have-sultanates-Turkish-many

-flag-their-on-David-of-Star
etc-Candar-Karaman 

 ولی درگاهی بنا

 دیوار استفرار در بنا مکان

 میالدی1453 تاریخ بنا

 مشدونیه کشور

 

 مرجع

 Tetove شهر
-do-https://www.quora.com/Why
-the-have-sultanates-Turkish-many

-flag-their-on-David-of-Star
etc-Candar-Karaman 

 (Larmeو  Xhamiaمسجد ) بنا

 سشف مکان استفرار در بنا

 م 1438 تاریخ بنا

 مصر کشور

 

 مرجع

 کایرو شهر
https://starofdavidsite.wordpress.c

-they-om/2016/05/04/whether
-david-of-star-the-not-or-it-like

symbol/-islamic-an-wasis 

 مسجد ناب

 محراب مکان استفرار در بنا

 دوره عثمانی تاریخ بنا

 ازبکستان کشور

 

 مرجع

 تاشکند شهر
-do-https://www.quora.com/Why
-the-have-sultanates-Turkish-many

-flag-their-on-David-of-Star
etc-Candar-Karaman 

 موزه هنرهای کاربردی بنا

 دیوارها مکان استفرار در بنا

 م 192۷ تاریخ بنا

 صربستان کشور

 

 مرجع

 پریزرن شهر

https://starofdavidsite.wordpress.c
-of-david/star-of-om/category/star

islam/-in-david 

 مسجد بنا

 منار مکان استفرار در بنا

 م 1538-1526 تاریخ بنا

 آلبانی کشور

 

 مرجع

 برآت شهر
https://starofdavidsite.wordpress.c

-of-david/star-of-om/category/star
islam/-in-david 

 
 پر در سکه.فرم ستاره ش  موردی: تصاویر ۷جدول 

Table 7: Case images of a six-pointed star on a coin. 

 

 های اسالمیخوارزمشاه کشور

 

 ایران، مغول کشور

 
 ه.ق ۷50تا 654دوره ایلخانیان  تاریخ 1220-1200 تاریخ

 مرجع
 

 -and-science/jewish-and-http://jscenter.ir/jewish

architecture/2388/   است؟-یهودی-داوود-ستاره-آیا 
 مرجع
 

-of-star-or-david-of-star-https://gosai.com/writings/satkona
goloka 

 کشور
دمشق و عراق و مصر، یمن حجاز، 

 درهم ایوب صال  الدین

 

 ها، سلجوقیاندوره حکومتی عثمانی کشور

 میالدی( 1256-1238هت.ق و  654-۷36) تاریخ میالدی 1261-1239 تاریخ 

 مرجع
 -and-science/jewish-and-http://jscenter.ir/jewish

architecture/2388/   مرجع است؟-یهودی-داوود-ستاره-آیا https://www.gencyolcu.com/suleyman-muhru-yanlis-bilinen-
sembol 
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 پر درمواردی غیر از معماری.فرم ستاره ش  : تصاویر موردی8جدول 

Table 8: Case images of the six-pointed star form in cases other than architecture. 

 ارمنستان کشور

 

 چین کشور

 

 نمونه
جلد چرمی 
 کتاب انجیل

 نمونه
نسخه خطی 
 از چین

 تاریخ
 میالدی 15۷۷

 
 تاریخ

 1۷-16قرن 
 

/https://www.peopleofar.com/2012/01 مرجع
14/the-six-pointed-star-of-armenia/ مرجع https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/Q

ur%27an_4475.jpg 

 سوریه کشور

 

 ترکیه کشور

 

 کاسه ظروف کاسه ظروف

 14قرن  تاریخ 14قرن  تاریخ

 مرجع
 

https://artsandculture.google.com/asset
/mamluk-underglazed-

bowl/AQHY2z7G61J2bg 
-https://artsandculture.google.com/asset/mamluk مرجع

underglazed-bowl/AQHY2z7G61J2bg 

 کشور
ترکیه، 
 سلجوقی

 

 کشور
کارگاه 
 کاتاالن

 

 نشاشی اسفندیاری پرچم
تاتارها )نبرد 

Yarmouk) 

 تاریخ
1292-1461 

 میالدی
 14قرن  تاریخ

-https://www.gencyolcu.com/suleyman مرجع
muhru-yanlis-bilinen-sembol/ مرجع https://www.historyhit.com/a-short-history-of-the-

caliphate-632-ad-present/ 
 
 

 هابحث در نتایج و یافته. 4
دورانی از تاریخ اسالمی ایران مجموعه تفکراتی معرفی شد و در 

رشدی به سزا پیدا نمود که منجر بته ایجتاد ختک فکتری قابتل 
بحثی تتا دوران معاصتر شتده استت؛ اشتراق؛ ایتن عرفتان کته 

گذار و متفکر آن بوده و ایشان نیز ختود را وار  سهروردی بنیان
ه در دو حکمتی متی دانستته کته  از دیتدگاه  حافظتان کلمت

 (.Sadeghi-Mazdeh, p.8 ,2018) اندی شرق و غرب بودهسلسله

در رساله سیمرغ از مجموعه حکمایی صحبت شتده ختود را 

اند، این حکما که به دو دستته شترقی و غربتی سکینه نام نهاده
رستند؛ شوند، در نهایت به شیخ اشراق، سهروردی، میتشسیم می

ی دیتن مشتهود بتر پایته کننتد کتهایشان عرفانی را معرفی می
زرتشت استوار شده است و آخرین حد از این اهمیت را بحث نام 
نهادن عرفان خود بته اشتراق متی تتوان متوجته شتد؛ در دیتن 
زرتشت نور اسا  تفکر است و در فلسفه اشراق می تتوان ایتن 

 (.Sadeghi-Mazdeh, p.8 ,2018) اهمیت را متوجه شد

 

 
 و مشدم(. ی)مشاله حکمت خسروان، پازوک : سلسله مراتب متفکران1شکل

Fig1: Hierarchy of thinkers (article by Hekmat Khosravan, Pazouki and Moghaddam) 
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اشراق،که سهروردی برای نامگذاری فلستفه ختود استتفاده 
کرده، در معنی جغرافیایی آن تعبیر پذیر نیست بلکه شرق جتایی 
ست که محل ظهور نور و خیزش  آغازین است و هر رهگتذر را 
یک مستشرق نامیده است. در اصل این رهگذران از تفکری بته 

د تا بته متوت تفکر دیگر سیال هستند و از موت اکبر در پیمایشن
اکبر برسند؛ موت اکبر مرگ جهان غربی است و از ایتن تعمتیم 

متوجه می شویم که شرق معنتوی، شترق اکبتر نامیتده شتده و 
جهان ماده، همان مغرب زوال یا انحطاط است و اینگونته شترق 

(. Shaygan, 1933محل التشای قو  صتعود و نتزول متی شتود)
را با روان و غرب را با حائز اهمیت است که در گلشن راز،، شرق 

 (.Lahiji, 1933جسم قیا  نموده اند)
 

 
 

 
 : برگرفته از قیا  گلشن راز.2شکل 

Fig 2: Taken from Golshan Raz analogy 

 
آقای ابن عربی تجلی عشق الهی را در، آفترین  دانستته و 

خدا را در این خلشت محبت میداند؛ ایشتان بتر ایتن  برانگیزاننده
باور هستند که انسان سرشتته محبتت استت و خمیتره وجتودی 
حاصل محبت است و بتدین ختارر بته ستوی مبتدت محبتت در 

ابن عربی جریان عشتق در  (.Ibn Arabi, 2000, p. 322جریانیم)
تمام زندگی را باور دارد و معتشد است تا عشق را درنیتابیم نمتی 
توانیم هستی را بشناسم و عشق را در جهان چون ختون در رگ 

انسان می داند؛ وی معتشد است دانایی خدا نسبت به مخلوقات  
همان دانایی  به خوی  است و در نهایت منظور این است کته 

-Mahmoud al) اثرش بتی هتیچ کتم و کاستتی در دنیتا استت

Gharab, 1992, p.16 بحتتث وحتتدت وجتتود ابتتن عربتتی .)
تریبن دلیل برای عرفان و گذراندن سلوک بر مبنای عش  گبزر

و محبت است؛ در این راه عارف، خدا را حشیشتی جاری می دانتد 
 (.Ghani, 1997, p.23و بدین دلیل به همه چیز عشق می ورزد) 

 

 
 : حرکت جوهری3شکل 

Fig3: Ink motion. 
 

 : عشق حشیشی4شکل 
Fig4: True love. 
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ارسطو و  یافالرون و تا اندازه ا میبر تعال یفلسفه نوافالرون
دارد.  یچند، اصالت و تازگ یاستوار است، از جهات ونیرواق دیعشا
 نیتیدر برابر آ میقد ینید یو فلسف ینید دیفلسفه مدافع عشا نیا

مکتتب عبتارت  نیا شهیو اصول اند یبود. هسته فکر تیحیمس
کتدام از  چیاستت و آن را هت المع نیخدا مافوق ا نکهیاست از ا

حتال  نیتکرد، بتا ا فیتوان توص یجهان نم نیا میالفاظ و مفاه
حتدود و  ی دهیتدو را بتا عش نیتکوشتد ا یم یمکتب نوافالرون
کته از ذات  بیتترت نیتدهتد، بته ا وندیپ یو نزول یقو  صعود

شتده  داریتعشل پد ایرو   ایخداوند به حکم ضرورت، صادر اول 
انعکتا  صتورت  ایتوان آن را به تاب  نور آفتاب  یاست که م

بته نتام  یگتریصادر اول صادر د نیکرد. از ا هیشب نهییدر آ ایاش
قو   یجیصدور و جلوه در مراحل تدر نیشده است. ا داینفس پ
ختود را از  دیاست. انسان با دهیسرانجام به عالم ماده رس ،ینزول
بته  دوبتارهنجات دهتد و  یقو  صعود لهیعالم ماده به وس نیا

 نیمکتتتب فلتتور نیتتا یواقعتت انگتتذارانی. بنونتتددیواحتتد ب 
 (.Ravandi, 2003, pp. 20 and 21هستند)

 
 

 
 : ترتیب عوالم5شکل 

Fig5: The order of the worlds 
 
 

 
 : تجلی6 شکل

Fig6: Manifestation. 
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در قو  صعود، یک راز نهفته است و ان ممات در غترب و 
حیاتی در شرق است؛ نفس انسان در شرق اصغر بیدار می شود و 
در شرق اکبر که همان جهان عشول است هویتدا متی شتود. در 

میان این دو شرق، شرق اوسک قرار داردکه آن را با اقلیم هشتم 
 ,Shaygan, 1933اند یا همان ناکجاآباد سهروردی) معرفی کرده 

p.315.) 

 

 
 : چرخه مستشرق۷شکل 

Fig7: Oriental cycle 
 

عشق الهی بر مبنای تفکرات ابن عربی را می توان بتا بررستی 
مفهوم عشق واقعی بررسی کرد، عشتق واقعتی متشتکل از مفتاهیم 
عاشق، معشوق و عشتق استت و عشتق همتان اشتتیاق عاشتق در 

رسیدن به معشوق استت و ایتن دو حرکتت، عشتق ختدا در ظهتور 
ن در مخلوقات و گرای  مخلوقات به یکی شدن با ختدا را متی تتوا

 (.Carbon, 1995, p.71قو  صعود و نزول به بررسی نشاند) 
 
 

  
 : دایره وجودی.8شکل 

Fig. 8: Existential circle. 

  
 : چرخه عشق.9شکل 

Fig. 9: The cycle of love. 

  
 ی عرفانی )جغرافیای عرفانی، یوسفی و حیدری(.: نششه10شکل 

Fig. 10: Mystical Map (Mystical Geography, Yousefi-Heydari). 

  
 : تمایل بازگشت به ذات.11شکل 

Fig. 11: Tendency to return to essence. 
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 معرفی بقعه
تعلتق دارد.  ،لیپتدر شتاه استماع در،یتح خیبته شت یخیتتار یبنا نیا

بتته  اریتتد نیتتا یمحلتت انیتتبوم نیبتت یکتته زمتتان دریتتح خیمشبتتره شتت
. شتودیمت دهیتبته شتکل بترج متدور د رونیامامزاده معروف بود، از ب

متتر بتوده استت کته دو ربشته  5/10و قطتر آن  5/18بنتا  نیا ارتفاع
 خیاند. آرامگتتاه شتتستتاخته یاوانهآن را بتته صتتورت بتترج استتت نیریتتز
بتتا  یقرآنتت اتیتتکتته بتته آ یرنگتت یاروزهیتتف یهتتایبتته کاشتت دریتتح

 گتتریشتتده استتت. از د نیاستتت، تتتزئ شتتده نیمتتز یخطتتوط کتتوف
باشتد. در داختل  یو داختل ستردابه مت نیریتبنتا ربشته ز نیربشات ا

قبتر در وستک  6قبتر وجتود دارد کته  ۷ دریتح خیسردابه آرامگتاه شت
ستتردابه  یاز قبرهتتا بتته صتتورت جتتدا از هتتم در انتهتتا یکتتیگنبتتد و 

 خیباورنتد کته قتدمتِ آرامگتاه شت نیتبتر ا یقرار گرفته استت. برخت
کته در دوره  رستدیمت یقمتر یبه قرن هفتت و هشتت هجتر دریح

 یهاشتتده استتت. در ستتال لیتتآن تکم یهتتایکتتار یکاشتت هیصتتفو
 یشتده کته توستک آقتا افتتی یآرامگتاه ا نیتا یایدر بشا بهیکت ریاخ

شتده استت و  یکشتور، بتازخوان یفرهنگت را یتکارشتنا  م یوچانق
در  نستتبت داده استتت. یقمتتر یهجتتر ۷31قتتدمت آن را بتته ستتال 

معترق کته  یکتیوجتود دارد،  یکاریدو نتوع کاشت دریتح خیمشبره شت
و دور  نیتتزئ ریست یو آبت دیستف یهتایبنتا بتا کاشت یوانیتدر چهار ا
بتته رنتتگ  یآن نشتتوش و خطتتور یشتتده و در رو یکتتارآن مشرنس

 یاز قترآن، ستال ستاخت، معمتار یاهیتکته احتمتاالً نشتانگر آ-آجر 
یکاشت لهیبته وست -ارالعتات مربتوط بته مشبتره بتوده گترید ایتبنا 
 نیتتاستتت. متأستتفانه قستتمت اعظتتم احتتک شده یاروزهیتتف یهتتا

 گتتری. نتتوع دستتتیرفتتته و قابتتل درک و خوانتتدن ن نیها از بتتنوشتتته
 نیاستتتت و در بتتت یکاریاز آجتتتر و کاشتتت یشتتتیتلف یکاریکاشتتت
کتار گذاشتته  متتریستانت 6×6رنتگ بته ابعتاد  یاروزهیف یهاپوش 

 ییبتایبنتا را بتا ز یستاختمان آجتر هتایکاشت نیکه ا یشده، به رور
از لفت  جاللته ا ، بستم  ریت. بته غدهنتدیهر چه تمتامتر نشتان مت

بتته اشتتکال مختلتتف  زیتتاز قتترآن ن ییهاو ستتوره میا  التترحمن التترح
 بنا نش  بسته است. یتمام رو ییبایبا ظرافت و ز یهندس

 
 

  
             : نمای کلی قبه.1شکل 

Fig 1: Overview of the dome. 
 

 به جا مانده قبه. یها یکاری: کاش2شکل 

Fig 2: Remaining dome tiles. 

 

  
 قبه. یدرب ورود ی: نما3شکل 

Fig 3: View of the dome entrance door. 
 دو ررف قبه. بهی: کت4شکل 

Fig 4: Inscription on both sides of the dome. 

 
 



 
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
 

 
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
ال

س
 

جم
پن

، 
ره

ما
ش

 2، 
ن

تا
س

زم
زو 

یی
پا

 
14

00
  

 

62 

 

 

در قستتمت شتتمال مشبتتره دو گتتل مرکتتب  یدرب ورود نیدر رتترف
 یشتکل بتر رو یهاللت رهیتدا کیتو  االضتالعیاز دو مثلث متستاو

 متتتریستتانت 80×۷0کتترم رنتتگ بتته ابعتتاد  یدو قطعتته ستتنگ رستتوب
 است.شده یکارکنده

 
  گیرینتیجه

 
مسئله در موضوع نماد مفهوم آن است، پر واض  است  نیمشهودتر

است که متأثر از تفکرات  یو سار یجار یکه در پشت هر فرم، تفکر
تر ارائه   یغالب زمان خود بوده است. به همان صورت آنچه از پ

 یعرفان یتفکر آن دوره و باورها ندهیشده قو  صعود و نزول هم نما
با باشد.  یچهارم تا هشتم م یسده ها یاندر اوج تفکرات عرف رانیا

ها و تحشیشات، تالش به معرفی و توجه به نحوه بررسی مشاله
بازشناسایی اصل قو  صعود و قو  نزول به بهترین نحو و بسیار 

اند؛ لذا بر همین مبنا نمادشناسی آن را معرفی کرده موشکافانه آن
انسان از ازل بوده و به ازل  نهیشیب نیبر اسا  اجدید و الزم است. 
و قو  نزول نشان داده  ینیزم ینزول با زندگ نیبازخواهد گشت. لذا ا

داده شده.  با توجه به   یشده و عروج به اصل با قو  صعود نما
 و  یقمر یهجر ۷31مجموعه مشبره در سال   یدایزمان ساخت و پ

پرورشگاه  فالسفه و  رانیا ،آن دورانبه  منتهی ند قرنچدر   نکهیا
لذا با  ؛معتشد هم داشته اند اریبس روانیبوده است که پ ییعالمه ها
دو ررف  بهیساختمان بنا مشخصا کت یآثار به جا مانده بر رو یبررس

وط به قو  صعود و نزول را مرب یدرب به وضو  تفکرات و باورها
بودند انسان  دواریمهم شد که ام نیو موتجه ا دتوان مشاهده کر یم
با  خود به اصل  بازگردد. یبه خاک س رده شده در مکان ابد فیشر

توجه به بیان مشد  بودن ستاره ش  پر در رول تاریخ از زمان 
قو  سلیمان نبی تا رسول اکرم؛ باید اذعان کرد دو مثلث مرکب و 

های محیک آن بهترین نشانه از تفکرات انتشار یافته سهروردی و ابن 
عربی می تواند باشد و با بازی زیرکانه این احجام، بازگشت به اصل را 

 ی خود کرده است.ی اقشار جامعهقابل فهم برای همه

 

 
 : مثلث باال و مثلث پایین12شکل 

Fig12: Upper triangle and lower triangle 
 
 

 تشکر و قدردانی
های استاد راهنمای در اینجا الزم می دانم صمیمانه از راهنمایی

 زاده تشکر الزم را به عمل آورم.گرانشدرم جناب دکتر شفیع

 

 هانوشتپی
لذ  مطالعات مربوط به این نماد به صورت میدانی انجام شده است

اگر در جاهای دیگر موجود می باشد و از چشم ما به دور مانده 
است خواهشمند است از رریق ایمبل نویسنده  به ما همرسانی 

 شود تا در به روز کردن مطالعه اقدامات الزم را انجام دهیم.

 

 

 



 
 پا

ال و
 با

ث
ثل

م
یی

 ن
ار

عم
ر م

آثا
در 

 ،ی
عه

طال
م

 
رد

ور
م

ی
وه

قع
: ب

 ی
یشو

یحخ
 در

شک
ر م

شه
ی

ن
هر

ش
 

63 

 

 

References 
Afifi, Rahim. (1995). Iranian mythology and culture in 

Pahlavi writings. Tehran: Nashratous. [In Persian]. 

ی پهلوی. در نوشته ها یرانیو فرهنگ ا ریاسار . (13۷4) .میرح ،یفیعف]
 تهران: نشرتو .[

Ashtiani, Seyed Jalaluddin. (1996). description of Qaisari 
introduction. Qom: Islamic Propaganda Office. fourth 

edition. [In Persian]. 

(. شر  مشدمه قیصری. قم: دفتر تبلیغات 13۷5]آشتیانی، سیدجالل الدین.)
 اسالمی. چاپ چهارم.[

Avandenberg, Louis. (2005). Archeology of Ancient Iran. 
translated by Issa Behnam. Tehran: Institute of 
Printing and Publishing University of Tehran. [In 
Persian]. 

 یسیترجمه ع .باستان رانیا یباستان شناس .(1348) یی.لو اواندنبرگ،]
 .[موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران . تهران:بهنام

Azargashtasb, Mobad Ardeshir. (1972). Fire in Ancient 

Iran. Tehran: Aria Publishing. [In Persian]. 

نشر  :تهران .باستان رانیآت  در ا.(1350).ریآذرگشتسب، موبد اردش]
 [.ایآر

Bahar, Mehrdad. (1996). A Research in Iranian Mythology. 

Tehran: Agah Publishing. [In Persian]. 

 اه.[تهران: نشر آگ .رانیا ریدر اسار ی(. پژوهش13۷5مهرداد. ) ر،هاب]
Carbon, Henry. (1992). History of Islamic Philosophy. 

translated by Assadollah Mobasheri. Tehran: 

Amirkabir. [In Persian]. 

ی اسدا    اسالمی.ترجمه(. تاریخ فلسفه13۷1]کربن، هانری. )
 مبشری. تهران: امیرکبیر.[

Curtis, Vestas. (1994). Persian myths. translated by Abbas 

Mokhber. Tehran: Markaz Publishing. [In Persian]. 

 .ترجمه عبا  مخبر .یرانیا یاسطوره ها. (13۷3) .  وستا س،یکرت]
 نشر مرکز.[ :تهران

Cassirer, Ernst. (1997). Language and Myth. translated by 

Mohsen Thalasi. Tehran: Silver Publishing. [In 

Persian]. 

 :تهران .یترجمه محسن ثالث .زبان و اسطوره .(13۷6) .نسترا ر،یراس]ک
 نشره.[ نشر

Darvish, Mohammad Reza. (1976). A Step in Mythology. 

Isfahan: Babak Publishing. [In Persian]. 

 [ .نشر بابک :اصفهان .ریدر اسار یگام . (1355) .محمدرضا  ،یدرو]
Durant, William Joyce. (2010). History of Philosophy. 

translated by Abbas Zaryab Khoei. Tehran: Scientific 

and Cultural Publishing Company. [In Persian]. 

ترجمه ی عبا  زریاب  .تایخ فلسفه .(1389) .]دورانت، ویلیام جویز
 ی.[و فرهنگ یشرکت انتشارات علم :تهران.خویی

Durant, William Joyce. (2007). The Pleasure of Philosophy. 
translated by Abbas Zaryab Khoi. Tehran: Scientific 

and Cultural Publishing Company. [In Persian]. 

ترجمه ی عبا  زریاب  .لذت فلسفه .(1386) .]دورانت، ویلیام جویز
 ی.[و فرهنگ یشرکت انتشارات علم :تهران.خویی

Ebrahimi Dinani, Gholam Hossein. (2007). The Radius of 
Thought and Intuition in Suhrawardi Philosophy. 

Tehran: seventh edition. [In Persian]. 

شعاع اندیشه و شهود در فلسفه  .( 1386) .دینانی، غالمحسین ابراهیمی]
 [.چاپ هفتم. تهران .سهروردی

Eliadeh, Mircha.(2002). Myth and Mystery in Mircha's 
Thought. translated by Jalal Sattari. Tehran: Markaz 

Publishing. [In Persian]. 

ترجمه جالل  . رچایم ی شهیاسطوره و رمز در اند .(1381) .رچایم ،ادهیال]
 نشر مرکز.[ :تهران .یستار

Eliadeh, Mircha. (1992). treatise on the history of religions. 

translated by Jalal Sattari. Tehran: Soroush Publishing. 
[In Persian]. 

ی. ترجمه جالل ستار. انیاد خیرساله در تار . (13۷2) . رچایم ،ادهیال]
 تهران: نشر سروش.[

Fakuhi, Nasser. (2004). Anthropology of Culture. Tehran: 

publication. [In Persian]. 

 نی.[نشر :تهران .شناسی فرهنگانسان .(1383) .]فکوهی، ناصر
Hassanzadeh Amoli, Hassan. (1998). Man in the Mysticism 

of Mysticism. Tehran: Soroush Publishing. [In 

Persian]. 

نشر  :تهران .انسان در عرف عرفان .(13۷۷) .]حسن زاده آملی، حسن
 سروش.[

Heravi, Mohammad Sharif Nizamuddin. (1987). Anwariyeh 
translation and explanation of the wisdom of 
illumination Suhrawardi. edited by Hossein Ziaei. 

Tehran. [In Persian]. 
انواریه ترجمه و شر   . ( 1363)  .الدینهروی، محمد شریف نظام ]

 [تهران. .ضیائی تصحی  حسین. حکمه االشراق سهرورد ی
Ibn Sina.(1984). Healing. under the supervision of Ibrahim 

Madkur. Qom. [In Persian]. 

 [.قم .زیر نظر ابراهیم مدکور ،الشفاء .ق( 1404) ،.ابن سینا]
Ibn Sina. (1985). Healing: Logic. under the supervision of 

Ibrahim Madkour. Qom. [In Persian]. 

 [.قم. زیر نظر ابراهیم مدکور. الشفاء: منطق .ق( 1405)  .ابن سینا]
Ismailpour, Abolghasem. (1998). The Myth of Symbolic 

Expression. Tehran: Soroush Publishing. [In Persian]. 
نشر  :نتهرا .نینماد انیاسطوره ب .(13۷۷) .پور، ابوالشاسم لیاسماع]

 [.سروش
Jokar, Mohammad. (2013). Four Flower Patterns on the 

Street Floor. Mehr News Agency. Chaharbagh Center. 

Isfahan. [In Persian]. 

گل در کف خیابان. خبرگزاری مهر. (. نشوش چهار1392]جوکار، محمد. )
 ی چهارباغ اصفهان.[مرسه

Makinejad, Mehdi. (2006). Selection of Asghar Sharabaf's 
works (knot and application). Tehran: Academy of 

Arts. [In Persian]. 

ی آثار اصغر شعرباف ) گره و (. گزیده1385نژاد، مهدی.)]مکی
 کاربندی(.تهران: فرهنگستان هنر.[

Oshidari, Jahangir. (2000). Noor, Atash, Fire Temple in 

Zoroastrianism. Tehran: Jahangir Oshidari Publishing. 
[In Persian]. 

 نیینور، آت ، آتشکده در آ. (13۷9) .ریجهانگ ،یدریاوش]
 [.جهانگیر اوشیدری نشر:تهران.زرتشت

Pirbayar, Jan. (1997). Fire Encryption. translated by Jalal 

Sattari. Tehran: Markaz Publishing. [In Persian]. 

نشر  :تهران ی.ترجمه جالل ستار .آت  یرمزپرداز .(13۷6).ژان ار،یربایپ]
 [.مرکز

Pourjavadi, Nasrollah. (1985). An Introduction to the 
Philosophy of Plato. Tehran: University Publishing 

Center. [In Persian]. 

ی افلورین. تهران: مرکز (. درآمدی به فلسفه1364]پورجوادی، نصرا . )
 نشر دانشگاهی.[

Ravandi, Morteza. (2003). Social History of Iran. Tehran: 

Negah Publications. Volume 10. [In Persian]. 

(. تاریخ اجتماعی ایران. تهران: انتشارات نگاه. 1382]راوندی، مرتضی. )
 جلد دهم.[

Sajjadi, Seyed Jafar. (1985). Shahabuddin Suhrawardi and 
Siri in the Philosophy of Illumination. Tehran: 

Philosophy Publications. [In Persian]. 

ی (. شهابالدین سهروردی و سیری در فلسفه1363جعفر. )سید]سجادی، 



 
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
 

 
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
ال

س
 

جم
پن

، 
ره

ما
ش

 2، 
ن

تا
س

زم
زو 

یی
پا

 
14

00
  

 

64 

 

 

 اشراق. تهران: انتشارات فلسفه.[
Sadeghi-Mazdeh, Bahman. (2018). Words of Taste: A 

Mystical Treatise on Behavior and Abstraction by 

Sheikh Ishraq. Tehran: Shafiee Publishing. [In 

Persian]. 

در سلوک  یعرفان ی: رساله ا هیمات ذوقکل(. 1396مزده، بهمن. )]صادقی
 . تهران: نشر شفیعی.[اشراق خیاز ش دیو تجر

Shahrzuri, Shamsuddin Mohammad. (1993). Explanation of 
the Wisdom of Illumination. corrected by Hossein 

Ziaei. Tehran: Hekmat Publishing. [In Persian]. 
 .االشراق شر  حکمه . ( 13۷2)  .شهرزوری، شمس الدین محمد]

 [.:نشر حکمتتهران .تصحی  حسین ضیایی
Shaygan, Dariush. (2003). The Mirror of Hinduism and 

Islamic Mysticism. Translated by Jamshid Arjomand. 

Tehran: Farzanrooz Publishing and Research. [In 

Persian]. 

 دیجمش ترجمه .یاسالم هندو و عرفان نییآ(. 1382]شایگان، داریوش. )
 .[روز فرزان نشر و پژوه   :تهران .ارجمند

Shirazi, Qutbuddin. (1897). explanation of the wisdom of 

illumination. by Tabatabai. Tehran: (lithography). [In 

Persian]. 

به اهتمام  .االشراق شر  حکمه . ق( 1314)  .الدین شیرازی، قطب]
 [.(چاپ سنگی: )تهرا ن .رباربای

Suhrawardi, Shahab al-Din. (1956). The logic of 

implications. corrected by Ali Akbar Fayyaz. Tehran. 
[In Persian]. 

تصحی  علی اکبر  .منطق التلویحات . ( 1334)  .الدین سهروردی، شهاب]
 [.تهران .فیاض

Suhrawardi, Shahabuddin. (2001). Collection of works of 
Sheikh Ishraq. correction and introduction by Henry 

Corben. Tehran. vol.1. [In Persian]. 

 .مجموعه مصنفات شیخ اشراق . (1380 (.الدین سهروردی، شهاب]

 [.  1ج  .تهران .تصحی  و مشدمه هانری کوربن
Suhrawardi, Shahabuddin. (2001). Collection of works of 

Sheikh Ishraq. correction and introduction by Henry 

Corben. Tehran. vol.2. [In Persian]. 

 .مجموعه مصنفات شیخ اشراق .(1380) .الدین سهروردی، شهاب]
 [.  2ج  .تهران .تصحی  و مشدمه هانری کوربن

Suhrawardi, Shahabuddin. (2001). Collection of works of 
Sheikh Ishraq. correction and introduction by Henry 

Corben. Tehran. [In Persian]. 

 .مجموعه مصنفات شیخ اشراق .(1380) .الدین سهروردی، شهاب]
 [.  3ج  .تهران .تصحی  و مشدمه هانری کوربن

Suhrawardi, Shahabuddin. (2001). Collection of works of 
Sheikh Ishraq. correction and introduction by 

Najafgholi Habibi. Tehran. vol.4. [In Persian]. 

 .مجموعه مصنفات شیخ اشراق . (1380) .ی، شهاب الدین]سهرورد
 [ .4ج  .تهران .تصحی  و مشدمه نجفشلی حبیبی

Suhrawardi, Shahabuddin. Correction of Maqsood 

Mohammadi. Ashraf Alipour. Tehran. [In Persian]. 

تصحی  مشصود  المطارحا.المشارع و ( ت1385]سهروردی، شهاب الدین.)
 [. تهرانمحمدی. اشرف عالی پور. 

Vandenberg, Louis. (1970). Archeology of Ancient Iran. 
translated by Issa Behnam. Tehran: University of 
Tehran Press. [In Persian]. 

 یسیترجمه ع .باستان رانیا یباستان شناس . (1348. )ییلو واندنبرگ،]
 .[انتشارات دانشگاه تهران :تهران .بهنام

Ziaei, Hossein. (2005). Knowledge and Enlightenment in 
Suhrawardi Thought. translated by Sima Nourbakhsh. 

Tehran: Farzanfar Publishing. [In Persian]. 

ترجمه  . یمعرفت و اشراق در اندیشه سهرورد . (1384) .ضیایی، حسین]
 .نشر فرزان فر[ :تهران .ی سیما نوربخ 

 

 

 
 
 


	4
	59-64 اسدالله شفیع زاده

