
اصفهان، مسجد امام خميني (ره)، 
صفويه، ماخذ: جمالي



شــماره۱۸     تابســتان۹۰
۸۳

فصلنامه علمي- پژوهشي

مقايسه رابطه فضاي مثبت و منفي
 در کاشي کاري مسجد امام خميني (ره)
 اصفهان با مسجد و مدرسه شهيد مطهري تهران

شادي جمالي * دكترمحسن مراثي ** 

چكيده
    فضاهاي مثبت و منفي، در کاشي کاري هاي مساجد، عالوه بر ايجاد تعادل و توازن، جلوه اي از مفاهيم 
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و مسجد و مدرسه شهيد مطهري از مصاديق بارز معماري قاجار با تکيه بر مفاهيم عرفاني و فلسفي 
در قاب هاي کاشي کاري شده  مورد بررسي قرار گرفته است. همچنين با بررسي و تحليل فضاهاي مثبت 
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 مقدمه 
  در هنر اسالمي، هنر تنها تجلي صورتي محسوس از 
زيبايي است که خود زيبايي تعاريفي واالتر و برتر دارد. در 
اين نوع جهان بيني، هنر از تعريف١ مجزا و مستقل خويش_ 
آن چنان که در انديشه غربي رايج است- خارج شده و خود 
را به صورت نمودي از زيبايي شناسي در انديشه عرفاني، 
متجلي مي کند. براي مثال، در بازي ميان نقش ها و طرح هاي 
تجريدي کاشي هاي ابنيه تاريخي، همچون اماکن مقدس، که 
مصداق بارز تجلي اين نوع زيبايي در هنر مقدس٢ هستند؛ 
زيبايي بصري تبديل به زيبايي در خور کمال معنوي مي شود 
به صورتي که هر کدام از عناصر و نمادهاي قابل  تعريف، 
نظير نقوش و طرح هايي که فضاي مثبت را مي سازند و در 
تقابل با آن ها، فضاي منفي، در بطن خود داراي مفهومي 
چه  در  و  چگونه  را  اسالمي  هنر  اما  گردند.  مي  متعالي 
فرايندي مي توان به مفاهيم متعالي عرفان و فلسفه اسالمي 

مرتبط دانست؟ 
    دکتر شهرام پازوکي، در مقاله رويکرد عرفاني به 
هنر اسالمي، رشد هنر اسالمي را در بستر تصوف و عرفـان 
مي داند.(ربيعي،١٣٨٨، ٥٥) وي براي مفهوم زيبايي، دو شأن 
قائل شده يکي شان وجودي است؛ که دروني و في النفسه 
است و ديگري شأن معرفتي؛ که در اهميتي نازل تر تنها 
مدرک و جايگاهي شناختي است؛ براي شان وجودي. لذا 
براي زيبايي مرتبه ايي واالتر از ميزان درک انساني قائل 
شده اند. در اين نوع نگرش، همه موجودات زيبا هستند و 
اين زيبايي در باالترين حد خود متعلق به حقيقت مطلق، 
واجب الوجود است. براي اين که بتوانيم شناختي از هنر 
اسالمي داشته باشيم؛ الزم است چگونگي ارتباط هنر را با 
دين مطرح کنيم. عرفا دو نوع تقسيم بندي سه گانه براي دين 
قائل شده اند. در تقسيم اول وجوه شريعت، طريقت،حقيقت 
و در تقسيم دوم سه مقام اسالم، ايمان و احسان مطرح شده 
است؛ که هرکدام از اين تقسيم ها به ترتيب به ظاهر، باطن و 
باطن باطن دين اشاره دارند. از نظرعرفا هنرمند اهل طريقت 
است. طريقي که براي دست يابي به آن منيت و فردگرايي 
هنرمند راهي ندارد. او پا در مسيري مي نهد که همان ادامه راه 
هنرمندان پيشين است. و آن چه در اثر ممارست مي آموزد؛ 
همان راهي است که جميع هنرمندان هم مسلکش در آن پا 
نهاده اند. راهي که خيال هنرمند راهبر آن است تا از درون 
خويش به يک حقيقتي واالتر و منشا جميع حسن و جمال و 
نيکويي دست يابد. پس جلوه اين بينش دروني نمي بايستي 
با نمايش عالم محسوسات نازل شود؛ هرچند که نمي تواند 
از آن دور شود اما ماهيتي رمزگون مي يابد تا صورتش را 
با مفهومي واالتر پيوند دهد. به اين ترتيب هر جزيي از اين 
هنر واال مي تواند ماهيتي رمز گون يابد که در بطن خود 

معاني گسترده ايي را در بر دارد.
اساسي ترين  بخش هر هنر تجسمي همان  فضاي مثبت 
و منفي است که از وجود و عدم وجود طرح ها حاصل 
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مي شود و مي تواند در هنر اسالمي داراي اساسي ترين و 
جامع ترين مفاهيم معنوي گردد. به طوري که در مصداق 
بارز هنر مقدس اسالمي يعني کاشي کاري به دليلي حضور 
پيوسته نقوش تجريدي، بدور از زوائد، حضوري معنادار 

مي يابد. 
 در مورد اهميت فضاي منفي، البهنسي مي نويسد، به 
تفسير از نظريه پردازان، عملکرد هنرمند ناشي از جلوگيري 
از نفوذ و فريب شيطان و مقابله با آن است. در اين مورد، 
هنرمند از هيچ کوششي براي تحقير و تخريب شيطان، دريغ 

نمي کند. (البهنسي، ١٣٨٧، ٨٦ - ٨٧ )
اما در کاشي کاري، هنرمند با استفاده از رنگ هاي آبي، 
الجوردي، سفيد، سبز، زرد و در بعضي قسمت ها، سياه، 
مفهومي متعالي و روحاني براي آن قائل شده است.  رنگ هاي 
به کار رفته در تعين فضاهاي خالي، در عرفان اسالمي 
مفاهيمي متعالي دارد و نقوش تجريدي در بستر خود نه تنها 
از آن جدا ناپذيرند بلکه به گونه اي خود را در آن محو مي کنند به 
عنوان مثال، حتي استفاده از رنگ سياه نيز به تفسير برخي 
عرفا، معنايي واال مي يابد؛ به طوري که حتي در حکمت 
انسي دکتر مددپور آمده است: « نور سياه مظهر حالي 
از احواالت است که در مرتبه مواجهه با جالل الهي دست 
مي دهد». (مددپور، ١٣٨٦، ٤٥١) و نيز « از نظرشارح گلشن 
راز، سياهي و تاريکي که در مرتبه اي براي ارباب کشف 
شهود و در ديده بصيرت سالک ظاهر مي شود، همانا نور 
ذات مطلق است. به اين صورت که از غايت نزديکي، تاريکي 
در چشم بصيرت سالک پيدا مي کند و در درون تاريکي، 
نور ذات که مقتضي فناست آب حيات بقاء باهللا که موجب 
 (٤٤٩ (مددپور،١٣٨٦،  است.  پنهان  است  سرمدي  حيات 
اين بيانات با تفسير ذکر شده از مفهوم حرکت نقوش، از 
برون به درون و محو شدن در فضاي تهي، کامال هماهنگي 
دارد. پس فضاي تهي، خود بستري متعالي متصل با عالم 
محسوسات است که راهبري است به سود حقيقت جالليه 
و پنهان در هفتاد هزار حجاب از نور و ظلمت.(بورکهارت، 

 (١٣٨١، ١٤٦
اين پژوهش که به تحقيق درباره بنيادي ترين اصل در 
نمايش فضا در هنرهاي تجسمي يعني فضاهاي مثبت و 
منفي مي پردازد بر مبناي تعاريف عرفان و فلسفه اسالمي، 

بر جنبه هاي معنوي اين بخش ها تاکيد مي ورزد.
به طور کلي اين مقاله مقايسه ايي است ميان هنر قدسي 
که تكيه بر عرفان اسالمي و سنت دارد و هنري که متاثر از 
فرهنگ و ديدگاه هاي غربي همان داعيه را دارد و منتخب 
مصاديق نمادين، فضاهاي مثبت و منفي در نقوش کاشي 
کاري است و مصاديق مکاني آن، مسجد امام خميني٣ در 
اصفهان و مسجد و مدرسه عالي شهيد مطهري ٤ ( سپهساالر 
سابق ) مي باشد که هرکدام به ترتيب نماينده هنر سنتي 
ايراني و هنر متاثر از غرب هستند. در اين راستا نخست 
الزم است به اصل تعاريف فضاهاي مثبت و منفي بر مبناي 

۱- هنر از اين ديدگاه، مفاهيم خود 
را به دلــيل وابستگي اش بـــــــه 
مفهومي  هر  لذا  يابد،  مي  انسان 
که از اين هنر ساطع شود؛ پايه و 
اساسش در تفکر و انديشه هاي 
انسان است؛ حتي در تعريف هنر 
اي  ارزنده  مفاهيم  نيز  هنر  براي 

نمي توان براي هنر قائل شد.
۲-هنر مقدس، هنري است که در 
آن حضور و قرب حق باشد و ديدن 
آن، انسان را به ياد خدا بياندازد..... 
پس هنر مقدس هنري است که خدا 
را فرض مي کند و چيزي که خدا 
حضور  و  خدا  و  نکند  فرض  را 
مقدس  هنر  نباشد،  آن  در  الهي 
(  ۳۱۹  ،۱۳۷۵ (اعواني،  نيــست. 
۳-مسجد امام خميني (ره) ( مسجد 
جامع  مسجد  به  که  سابق)  شاه 
عباسي شهرت دارد يکي از مساجد 
ميدان نقش جهان اصفهان است. 
اين مسجد در ضلع جنوبي ميدان 
به  قرار دارد. در سال ۱۰۲۰ ه.ق 
شروع  اّول،  عباس  شاه  فرمان 
در  آن  الحاقات  و  تزئينات  و  شد 
دوره جانشينان او به اتمام رسيد. 
معمار مهندس آن استاد علي اکبر 
اصفهاني و ناظر ساختمان، محب 
علي بيک ا... بود و خوشنويساني 
چون علي رضا عباسي، عبدالباقي 
تبريزي، محمد رضا امامي در آن 

کتيبه نگاري کرده اند.
۴-مسجــــد و مدرسه عالي شهيد 
مطهري ( مــــسجد و مدرسه سپه 
ساالر ) از بناهاي ساخته شده در 
دوره قاجار با مساحت ۱۶۰۰۰متر 
مربع و داراي دو طبقه مي باشد. 
طراح بنا ميرزا مهدي خان شقاقي 
( ممتحن الدوله) و معمار آن ميرزا 
ابوالحسن قمـــي بوده است. بانيان 
اين بنا حــــــاج ميرزا حسين خان 
سپه ســــاالر قزويني، صدراعظم 
و  قاجار  ناصــرالدين شاه  دوره 
برادرش، مشيرالدوله بودند. نقشه 
اين مجموعــــه و شيوه معماري 
آن تلفيقي از سبک معماري مسجد 
جامع اصفهــان در قسمت هشتي 
اياصوفيه  و ورودي، مـــــسجد 
اسالمبول و نماسازي آن يادآور 

مسجد چهارباغ اصفهان است.
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تعاريف چند تن از متفکرين و فالسفه  اسالمي اشاره شود 
تا بتواند زمينه ايي محکم براي ارائه نظريات بعدي گردد. در 
ادامه با تفسير و تحليل تصاويري منتخب از کاشي کاري هاي اين 
دو بنا، ميزان پاي بندي بر مفاهيم معنوي در نقوش کاشي 

کاري اين دو بنا، مشخص مي گردد.

وحدت  اصل  مبناي  بر  هنر  در  خالء  اصل  معرفي   -١
وجود

  تعاريفي که براي چرايي و چگونگي مباني تصويري 
هنر اسالمي قائليم مي تواند از منظر فلسفه و عرفان اسالمي 
مطرح شود و اجزاء رمزگون آن توضيحي عرفاني بيابد. به 
اين منظور اساس و پايه تجسمي هنر اسالمي، نه بر اساس 
آن چه که غربيان مطرح مي کنند شکل مي گيرد؛ بلکه جنبه اي 
متفاوت و عميق تر به خود مي گيرد و به همين علت است 
که ساختار و قوانين شکل گيري آن با ديدگاه صرفا طبيعت 
گرايانه غربي متفاوت است؛ به گونه ايي که ازسطح صوري 
اش- همان طور که مطرح شد- فراتر مي رود. در توضيح 
معاني شاکله آن، تنها مطلوبيت آن از ديدگاه انساني مطرح 
نمي شود بلکه اين ساختار، در راه نيل به تعالي و معرفت 

حقيقي شکل مي گيرد.
    يکي از داليلي که گفته مي شود مي توان به واسطه آن 
هنر اسالمي را از طريق فلسفه و عرفان اسالمي مطرح کرد 
در حقيقت رديابي مفاهيم بنيادي اين آثار در عرفان و فلسفه 
است. با توجه  به اين تعريف، از انواع هماهنگي صورت 
ومعنا  در هنر و عرفان مي توان به خالء و مفهوم آن اشـاره 
کرد که در تقـابل عينـي با فضاي مثبـت، که همان حضـور 

چيـزها در مکان اسـت؛ قرار مي گيرد.
 در مقاله « اهميت خالء در هنر اسالمي » به نقل از 
بورکهارت آمده است: « اهميت معنوي خالء يكي از پيامدهاي 
رابطه عميق و دقيق معنويت و مباني متافيزيكي اسالم و 
هنر اسالمي است در همه وجوهش. خالء از ثمرات مباني 
متافيزيكي توحيد است. كاربرد خالء يكي از نتايج بسيار مهم 
و بالفصل اصل متافيزيكي توحيد است براي هنر (اگرچه اين 
تنها ثمره اصل توحيد نيست)؛ چراكه تقريبا هر صورتي از 
هنر اسالمي به نحوي از انحاء با اين اصل يا پيامدهاي اين 

اصل در جهان كثرات پيوند دارد». ( نصر، ١٣٨٥ ،١٦)   
    در توضيح مباني و اصول هنر اسالمي ، گفته مي شود 
خالء از مصاديق عيني توحيدي است؛ که مفاهيم احديت و 
وحدانيت را به صورت ملموس، قابل درک مي کند. هرچند 
که آن مي تواند تنها َمَثلي از وجود اليتناهي خداوند باشد که 
حد و مرزي ندارد و در مکان و زمان نيست.  آن درکي که 
ذهن بشري از اليتنهايي دارد در نيستي صوري چيزهاي 
عيني و سلب واقعيت آن ها نمايان مي شود. پس به واسطه 
عدم حضور چيزهاست که آن خالء و به قولي فضاي منفي 
هستي مي يابد. سيد حسين نصر در مقاله مورد اشاره بيان 
مي دارد:« اگر ما به اشيا به عنوان چيزها به معناي معمول 

لفظ نظر كنيم خالء يا آن چيزي كه از شيئيت بي بهره است 
از خداوند در نظم مخلوق. چراكه به  اثر و پژواكي است 
واسطه بي بهرگي از شيئيت به آن فراسو و بري از همه اشيا 
اشاره دارد. بنابراين خالء سمبل يا نشانه اي است كه استعالء 
و حضور خداوند در اشيا را با هم نشان مي دهد. اين اصل 
استنكاف  و  شهادت  بر  است  استوار  متافيزيكي  اساسي 
اسالم از اين كه چشم انداز خويش را بر مفهوم انسان خدا 
قرار مي دهد. خودداري و استنكافي كه خود به طور دقيقي 
وابسته به تاكيد اسالم بر توحيد است. شهادت و استنكاف 
داليل بسنده اي براي نقش و اهميت خالء در هنر اسالمي 
مهيا مي سازند و اهميت خالء را به مثابه سمبل و نشانه اي 

قدرتمند در هنر و معماري تبييـن مي كند». (همان،١٦)
پس با توجه به تعريف صورت گرفته، خالء به عنوان 
نشانه اي از وجود اليتناهي، در حالي که در اشياء حضور 
مي يابد به تعريفي نيز، در تقابل با وجود وهستي چيزها 
قرار مي گيرد. که اين مسئله با اصل احديت و وحدانيت از 
منظر گروهي ديگر از فالسفه منافات  دارد. نيل ذهن انسان 
به سوي درک وحدت از کثرت يک تمايل دروني ، عام و 
فطري است که تمامي عرصه ها را در برمي گيرد. انسان 
همواره در شناخت کمال هر چيز است و هر کثيري را در 
هماهنگي و وحدانيتش مي جويد؛ که آن ناشي از ميل به 
کمال طلبي انسان است. کمالي که غايتش حقيقت مطلق است. 
زيرا سير يک نياز فطري است که در وجه متعالي اش حرکت 
طولي انسان را به سوي واحد کثرات منجر مي شود. چنان 
چه عالمه محمد تقي جعفري مي گويد: « معرفت به حقايق 
و واقعيات، وحدت يا واحدي است که آدمي اشتياقي عظيم 
به دريافت آن دارد.اين تجريد و وحدت گرايي تا آن جا ادامه 
پيدا مي کند که روح آدمي با واحدي مافوق رنگ ها و اشکال 
و حرکت و وابستگي ها ارتباط برقرار مي کند که فارغ از 
رنگ ها و حرکات و اشکال و وابستگي ها باشد، اما در 
عين حال همه آن ها را در برداشته باش». (جعفري،١٣٨٦، 
١١٢-١١٣) پس انسان در جست وجوي واحدي است که 
کثير نيست اما جميع کثرات را در بر مي گيرد احدي است که 

پايدار و ثابت است يا تغيير نمي کند و نقصي ندارد.
 پس نمي توان در ماهيات آن را جســــــت. آن وجودي 
است که مطلق و واجب الوجود است. آن يک کل است که از 
جزء تشکيل نشده و بسيط است که در نسبت با آن  وجود 
چيزها حادث مي شود و ماهيت مي گيرد. اما همه در عين 
نقصان خود نسبت به واجب الوجود، در طي مراتب وجودي 
در واحد خود، با آن يکي هستند. لذا غيريتي با آن ندارند و 
تنها در مراتب وجودي خويش، نسبت با آن در نقصانند. 
آيت اهللا محمد علي امينيان در کتاب «مباني فلسفه اسالمي» 
نقل مي کند :« وجود يک حقيقت مبحث بسيط بوده و در 
بساطت داراي مراتب متفاوت است. هيچ مرتبه اي با مرتبه ي 
ديگر، از نظر وجود فرق نمي کند. باالخره وجود، يک عنوان 
مشترک معنوي است که بر تمام مصاديق و به صورت کلي 



مشکک بر تمام مراتب وجودات، صدق مي کند.
همچو آن يک نور خورشيد سما    

       صد بود اندر ميان خانه ها
ليک يک باشد همه انوارشان             

  چون که برگيري تو ديوار از ميان » 
( امينيان،١٣٧٦،  ٢٤)

 همچنين آيت ا... امينيان اشاره مي کند که ازمنظر پهلوي ها 
يا فهلويون(گروهي ازفالسفه  قديم ) وجود از لحاظ شدت 
و ضعف به نور و حرکت تشبيه مي شود که گاه همچون 
حق تعالي از شدت و قوت برخوردار است و گاه در نهايت 
ضعف قرار مي گيرد همچون وجود هيوالي اولي. (همان ، 
٢٢-٢٣) هرچند که در مقاله سيد حسين نصر از خالء به 
عنوان نمادي از غيريت و دگربودگي ذات حق تعالي و بري 
از هر صورتي نسبت به اشياء مادي ذکر مي شود؛ اما با 
توجه به اين که موجودات عيني خود نشانه اي از آفريننده 
خويشند پس در ذکر نماد هرچند که در مفهوم به يگانگي و 
اليتناهي بودن بي صورتي ذات حق تعالي اشاره کـــــند 
نمي بايستي در نسبتش با مخلوقات در تقابل قرار گيرد 
گويي اين مخلوقات از سنخ خالق خويش نيستند. چنان که 
در قرآن شريف آمده است : «آيا ممکن است آيه با ذواآليه 

مباينت داشته باشد». (همان،٢٥)
بنا به آن چه بيان شد براي اين که بتوانيم به مفهوم کلي 
وحدت در کثرت و کثرت در وحدت پي ببريم؛ مي بايسـت به 
خالء به عنـوان يک بستـر کلي بنگريـم که اشـياء و موجودات 

در آن قرار مي گيرند و به يک وحدت مي رسند. 
وحدتي که خود بازگو کننده احديتي است که موجودات 
بر طبق مراتب خود، در آن محو مي شوند و به نيستي مي رسند. 
پس خالء مي تواند مفهومي از ذات اليتناهي را ارائه دهد 
به شرطي که در تباين با اشيايي که در آن قرار مي گيرند؛ 
نباشد. از اين منظر خالء را مي توان به وجودي تشبيه کرد 
که اشياء بر اساس مراتب خود در آن از پيدايي و عينيت به 
ناپيدايي ظاهري و به سوي باطن حقيقت سير مي کنند و يک 
کل واحد را تشکيل مي دهند. در واقع تشکيل تمثيلي اين کل 
است در عين اين که  وحدت در کثرت را نشان مي دهد، حالتي 
رمزگون براي احديت را تبيين مي کند که مصداق شاخص 
آن در هنر معماري اسالمي تجلي مي يابد. همچون هماهنگي 
و هم گوني، به واسطه تکرار و تسلسل ميان فضاهاي مثبت 
و منفي در  شبستان هاي مساجد، که اتصالش از يک سو 
به فضاي بيرون و از سوي ديگر به سمت قبله است. قبله 
که محراب، مظهري از آن است. به اين دليل  فرايندي شکل 
مي گيرد که در عين سکون و آرامشش، اليتناهي است. از 
بي مرزي ظاهري، به بي مرزي باطني سير مي کند؛ و در اين 
مسير صورت هاي مادي را نيز دربر مي گيرد و در خود ادغام 
مي کند. اين ويژگي را به شيوه اي ديگرمي توان در نقوش تزئيني 
اين اماکن مقدس نيز، يافت. اين نقوش تزئيني به ويژه در 

مساجد ايراني به صورت کاشي کاري نمود مي يابند. در اين 
نوع تزئينات عالوه بر نقوش هندسي، طرح هايي تجريدي از 
اشکال گياهي، شامل نقوش اسليمي و ختايي که در نظامي 
منطقي، گستره اي پرتزئين را موجب مي شوند. دراين مورد 
براي درک بهتر اين روايت مي توان از يکي از مصاديق 
ارزنده تزئيني، در دوره   صـــــــفويه١ نام برد. مسجد امام 
خميني(ره) در اصفهان نمونه  شاخص آن است که عالوه بر 
تبيين فرهنگ و انديشه صفويه، تاريخچه اي از سنت هاي 
پيشـين را نيز در خـود دارد و از اين نظـر به کمال رسيده 
است. ( اما در دوره هاي بعد از صفويه به علت نفوذ و رواج 
فرهنـگ و انديشه غرب، ماهيت صورت هاي تزئيني تغيير 
مي کند که در تعاقـب آن، از مفاهيـم عميق و متعالي جـدا 
مي شود و معاني ملوس تر و عيني تر مي يابد. دوره  قاجار 
دوره افول اعتبار فرهنگ و انديشه  ايراني، اسالمي در هنر 

است. ) 

٢- بررسي مفاهيم معنوي نقوش و فضاي تهي  
به  بندي  رنگ  نوع  دليل  به  ختايي  و  اسليمي  نقوش 
صورت اليه به اليه، به ترتيب فضاهاي مثبت و منفي ايجاد 
مي کنند و در اليه جلوتر رنگ بندي گرم تر و روشن تر ديده 
مي شود ونقش هاي اليه هاي زيرين را تحت شعاع قرار مي دهد و 
سرانجام در عين کثرت نقوش در قاب کاشي، شاهد يک نوع 
ارزش گذاري بر فضاي منفي هستيم که خود مملو از نقوش 
درهم تنيده و پيچان است که رنگ بندي نزديک به هم ، مانع از 
بروز ازدحام در فضا مي شود. نتيجه آن که ذهن مخاطب 
در نگاه اول، پذيراي درک فضاي منفي رمزآلود مي شود 
به طوري که وقتي او را به سوي خود مي خواند؛ متوجـــــه 

شکل هاي  پيچان نهفته در آن مي شود.
 رنگ در اين فرايند، نقش مهمي را ايفا مي کند و بر القاي 
مفاهيم پنهاني فضاهاي پر و خالي، تاثيرغيرقابل انکاري 
دارد. فضاهاي منفي، اغلب با رنگ هاي تيره آبي، الجوردي و 
سياه پوشانده مي گردد و در اين راستا اسليمي ها و ختايي هايي 
را در بر مي گيرد که از رنگ هاي روشن تر و گرم تر تا 

رنگ هاي مشابه به زمينه، خود نمايي مي کنند.
 اين نوع رنگ بندي در بعضي جاها نتيجه معکوس 
در  و  زمينه روشن  پس  هاي  رنگ  اين شرايط  در  دارد. 
مواردي گرم تر هستند. در اين نوع رنگ گذاري، مي توان 
رنگ هاي نخودي، سبز روشن و آبي روشن را ديد که به 
تناسب با آن ها، رنگ هاي اسليمي ها و ختايي ها سردتر و 
در بعضي قسمت ها، رنگي نزديک به پس  زمينه مي يابند 
و  در آن محو مي شوند. در اين ميان رنگ هايي انتخاب 
مي شوند تا اين فضاها را بپوشانند وعالوه بر هماهنگي و 
تناسبي که صرفا ازنظر بصري ايجاد مي کنند؛ بتوانند به 
نسبت جايي که به کار مي روند؛ زباني خاص براي بيان 
با همان مفاهيم  البته هم سو  باشند که  مفاهيمي معنوي 
گردد.  مي  منفي  و  مثبت  فضاهاي  از  فلسفي  و  عرفاني 

مقايسه رابطه فضاي مثبت و منفي
 در کاشي کاري مسجد امام خميني (ره)

 اصفهان با مسجد و مدرسه شهيد 
مطهري تهران
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فصلنامه علمي- پژوهشي

اگر مفهوم باطني هماهنگي ميان فضاهاي مثبت و منفي، 
بدون  اشکال،  شده  تجريدي  هاي  قالب صورت  در  که   )
ايجاد عمق نمايي در گستره اي تهي ) القاي وحدت وجود 
باشد؛ به طوري که اشکال و نقوش، نه از ديد و خرد انساني 
بلکه به نسبت با عظمت خالق خويش بي هيچ بعد و عمق 
و فاصله ايي در نسبت هاي نزديک به يکديگر در بستري 
که گوياي مسير باطني به سوي حقيقت مطلق است قرار مي 
گيرند؛ پس رنگ هاي به کار رفته نيز در اين فضاي تهي 
از لحاظ معاني عرفاني مي بايست به نوبه خود گويا باشد.
« بنا به حديثي نبوي، خداوند پشت هفتادهزار حجاب نور و 
ظلمت پنهان است و اگر اين حجاب ها برافتد، نگاه پروردگار 
بر هر که و هر چه افتد، فروغ و درخشندگي و جهش، آن 

همه را مي سوزد.
 حجاب ها از نوراند، تا «ظلمت» الهي را مستور دارند، و 
از ظلمت اند، تا حجاب نور الهي باشند». ( بورکهارت،١٣٨١، 
١٤٦)  براي رمزگشايي فضاي منفي با استناد به اين روايت، 
بستري تهي را فضايي فرض مي کنيم؛ که حجابي است حائل 
ميان خالق و مخلوقش.  از سويي ديگر، مي تواند تفسيري 
از عالم خيال نيز باشد. در واقع  دريچه ايي است براي سير 
به سوي حقيقت مطلق و به نوعي همان فضايي که صورت 
مثالي اشياء به واسطه خيال هنرمند در آن نقش مي بندد. اما 
براي تبيين آن از رنگ هايي استفـاده مي شود که   معموال 
عمق را تداعي  مي کنند. رنگ هايي مانند الجوردي و سياه 
که درجه تيرگي شان در اعماق، خود، بازگو کننده  فضايي 

اليتناهي هستند. 
تيرگي که خود راهنما است، بدون اين که هدف و مقصد 
را معلوم دارد صورت اشياء را در بر مي گيرد و به تدريج 
در خود محو مي کند. اما گاهي اين فضاي منفي با رنگ هاي 
زرد، نخودي و سبز روشن که مظهر نور و روحانيت هستند؛ 
مي توانند تمثيلي از همان حجاب نوراني باشند که از درون 
آن اشکال تجريدي عالم مثالي عينيت  مي يابند و در آن به 
ناپيدايي مي رسند. در يک قاب کاشي، عالوه بر بستر کلي 
که نقوش بر آن جاي مي گيرند؛ فضاهاي کوچک تري نيز 
در درون آن با رنگ هايي در تضاد با پس زمينه قرار دارند 

که سر ترنج ناميده مي شوند.
اين سر ترنجي ها که در خود نقوشي را نيز آشکار 
مي سازند مانند دريچه هايي هستند که وراي آن چه که 
ما در ساحت کل اثر شاهديم، نمايان مي سازند. در اين جا 
الزم است يادآوري شود، نمود اين حرکت پنهان و بي تعيني 
که از درون به برون واز برون به درون _ به واسطه نوع 
رنگ آميزي فضاهاي منفي_ شکل مي گيرد؛ تنها از طريق 
تاويلي که ذهن توانسته به سبب تطبيق آن چه عينيت يافته، 
با مفاهيمي واالتر انجام دهد؛ تفسير مي شود و جنبه عيني 
و صوري ندارد. در حقيقت مقصود از بيان حرکت وعمق 
در فضاي منفي، تفسيري عارفانه از تجلي رنگ هاي نمايان 
گر نور و ظلمت، در جوار يکديگرند. اما در اشکال و نقوش 

تجريدي که فضاي مثبت اثر را تداعي مي کنند بياني آشکار 
مارپيچي  خطوط  جا  دراين  دارند.  حرکت  از  تر  عيني  و 
وحلزوني شکل اسليمي و ختايي به تناسب با يکديگر در 
تکاپو هستند که با گرايش منحني هاي شان به درون و برون 
حرکتي را به سوي بي نهايت متـــــــجلي  مي سازند.  از 
طرفي سير به سوي اين بي نهايتي در نقطه آغاز مي شود 
آغازي که ختم صوريش شروع اليتناهي است،  نقطه اي که 
از خالء ظاهر و سپس در آن محو مي شود و در اين ميان 

در تقال است. 
القاي صيرورتي متعالي که به صورت حرکاتي مدور و 
دايره وار حول يک مرکز به ظهور مي رسد. اين نو از شکل 
حرکتي از منظر عرفا و انديشمندان اسالمي نظير مالصدرا، 
بر ساير انواع آن پيشي مي گيرد. بنا به نظر صدرالمتالهين، 
حرکت مدور از ساير حرکات ارجح تر است زيرا ناپايدار 
نيست و نقص، شدت، ضعف و حدي نمي توان بر آن قائل 
شد و ساير حرکات اعم از حرکات کمي و کيفي نيازمند آن 
هستند و آن که برترين حرکت مکانيه است زمان را در خود 
دارد و از سايرين مستغني است. به قول مالصـــــــــــدرا 
« هيچ موجودي بر حرکت مستدير و زمان تقدم نمي يابد 

مگر ذات واجب الوجود». (مالصدرا،١٣٦٦، ١٦٩-١٧٠)
مي بينيم تمامي شکل هاي حرکتي مدور در اين تزئينات  
از حالت دايره محض خارج شده و به يک نقطه ختم مي شود. 
به تعريف مالصدرا از دايره، جسمي که ازمکان طبيعي خود 
خارج و به مکان طبيعي خود باز مي گردد؛ اما در اين نقوش 
جسم غايت حرکتي خود را در عمق به بي نهايت مي رساند 
و از حالت دايره مطلق به شکل هاي حلزوني و مارپيچي 
مي رســــد. حاالتي که هرچند از دايره زاييده شده اند اما 
در جهت نمايش حرکتي متعالي تر به سوي واجب الوجود، 
که متقدم بر مستدير و زمان است؛ دگرگون شده و به يک 

نقطه ختم مي شود . 

( گيــــاهي)  ٣- مفاهيم فضاي مثبت و منفي نقوش 
کاشي کاري مسجد امام خميني (ره)

    در بررسي ارتباط ميان فضاهاي مثبت و منفي اين 
تزئينات ( تصاوير١ و٢ ) مي توان گفت، همان طور که از نظر 
بصري، قرارگيري اين نقوش در بستر پس زمينه به واسطه 
حرکت عيني و آشکاربه صورت فضايي مثبت، به ظهــور 
مي رسد؛ اما با توجه به نوع و غايت حرکتي خويش، در 
مراتب حرکتي خود در فضاي منفي محو و جزيــــــــــي 
از آن مي شود. با اين تعريف مي توان فضاي منفي را بعدي 
متعالي از فضاي مثبت دانست که در مراتبي به صورت 
عيني تر و ملموس تر يعني فضاي مثبت متجلي مي شود. اين 
روند با تظاهر خطوط منحني و دايره ايي شکل که قالب کلي 
فضاي مثبت را تشکيل مي دهد با نمايش حرکت به درون، 
معکوس مي شود، همچون حرکتي که در عرفان از پايين به 

باال و از باال به پايين در جريان است.



  در تجسم عيني، اين فرايند به مدد نوع رنگ گذاري ها 
تقويت مي شود، به عبارت ديگر، اين دو فضا  يکديگر را 
کامل کرده و بر هم تاثيرمي گذارند به طوري که خارج از 
اصول و قوانين تجسمي که وجودشان بر يکديگر الزم و 
ضروري است از نظر مفاهيم عرفاني، وجود فضاي منفي بر 
فضاي مثبت پيشي مي گيرد،  زيرا نمادي از مسير  حرکت 
متعالي است که حرکت ظاهري نقوش را ( که در مجموع آن 
را به فضاي مثبت ) در بر گرفته و آن را در اليتناهي محو 
مي کند. از طرفي حرکات مدوري که اسليمي ها و ختايي ها 
دارند در کنار فضاهاي خالي ميان شان به بهترين شکل 
ممکن تشديد شده و بر غناي حرکتي آن ها مي افزايد و اين 
موضوع به دليل رعايت نسبت هاي مناسب و صحيح ميان 
خطوط است که شکل مي گيرد. همان طور که اشاره شد 
شيوه رنگ آميزي نيز در تعيين آن تاثير بسياري دارد و 
فاصله ميان نقوش درهرمرحله و در هرنما اين نسبت  ها 
در حال تغيير است تا اين که در خالء به نيستي مي رسند. 
اغلب دراين تزئينات، نوع رنگ بندي ها  سبب مي شود در 
نگاه اول گستره فضاي منفي را بيش ترتصور کنيم اما با 
دقت بيش تر شاهد نقش هاي متراکم تري در ميان خطوط 
اصلي مي شويم که در اين روش شلوغي و پر نقشي قاب ها، به 
هيچ عنوان چشم مخاطب را نمي آزارد، زيرا ارزش بصري 
حضور فضاي منفي همچنان حفظ مي شود. در اين حاالت 
گاه ختايي ها در جايگاهي عقب تر از اسليمي ها آن چنان 
با فضاي رنگي پس زمينه هماهنگ مي گردد که در نماي 
کلي جزيي از خالء گشته و گويي سايه دروني تر و متعالي 

اسليمي ها مي شود.
 به اين ترتيب جهت حرکت ختايي در تناسب اما خالف 
با حرکت اسليمي ها ديده مي شود. شايد بتوان ختايي را 
تمثيلي از صورت عينيت يافته عالم مثالي دانست که در 
بعضي از قاب هاي کاشي تقرب بيش تري نسبت به فضاي 
تهي يافته  و اسليمي ها که در شمايلي ساده تر و آشکار تر 
بروز مي يابند نشانه ايي از ماهيت تطهير شده و تجريدي از 
ذات اشـياء مي شوند که به واسـطه خلوصـي که پيدا کرده 

اند، روبه سوي کمال جاي مي گيرند. 
گاه در بخش هايي از کاشي کاري ها تنها ختايي ها  
نمايانده مي شوند، که در اين حالت نيز هرچند وضوح بيش تري 
نسبت به پس زمينه مي يابند اما در بطن خود مراتبي رنگ 
مانند را طي کرده و سرانجام در قسمت هايي به فضاي 
تهي ختم مي شوند، گويي اين اتصال و پيوستگي در همه 
حال وجود داشته و از ميان نمي رود. در قاب هاي کاشي 
که اسليمي ها نمود مي يابند؛ فضاهاي منفي در هماهنگي 
بيش تر با ختايي ها جلوه بيش تري پيدا مي کنند. در آن 
هنگام حرکتي ملموس و عيني  رو به سوي فضايي متعالي تر
اين حرکت کامال دروني  (به صورتي که  شکل مي گيرد 
است) در حقيقت حضور آشکار و مشخص فضاي منفي، 
به عنوان نمادي از يک بستر متعالي،حرکت معنوي خطوط 

اسليمي را پررنگ تر مي نماياند؛ دراين شرايط ختايي ها 
نسبت به اسليمي ها خاموش تر و زمينه ساز تجلي بيش تر 
خالء مي شوند تا رواني و سبکي اسليمي، بهتر نشان داده 
شود واين مسئله از نظر بيان تجسمي نيز کامال منطقي است 
زيرا مانع از شلوغي زياد فضا مي شود و تناسب وتعادل 

ازجنبه بصري نيز رعايت مي شود. 

 ( ٤- مفاهيم فضاي مثبت و منفي در نقوش ( گياهي 
کاشي کاري مسجد و مدرسه عالي شهيد مطهري

    هنر  اسالمي را مي توان با مفاهيم عرفاني و فلسفي 
صورت   مشترک،  غايتي  ارکان  وجود  با  زيرا  داد؛  پيوند 
و ماهيت اين هنر مقدس را مي توان با معرفت عرفاني و 
انديشه هاي فلسفي تبيين کرد. اما اين در شرايطي صادق 
بر  هايش  ريشه  که  اسالمي  هنر  اصلي  ارکان  که  است 
انديشه اي متعالي و ديني استواراست به واسطه تحول در 
جهان بيني هنرمندان، دگرگون نگردد. هنگامي که اين تحول 
صورت گيرد، به دنبال آن جهت گيري اين هنر که  رو به 
سوي مفاهيمي متعالي و روحاني دارد، تغيير مي کند و از 
پيوندهاي پيشين دور مي گردد. دردوره قاجار نگرش معنوي 
و روحاني هنرمند تبديل به نگرش مادي تر و ملموس تر 
گرديد و با توجه به تاثيراتي که از فرهنگ و هنر غربي کسب 
نمود؛ مبادي بصري هنر خويش را نيز به آن نزديک ساخت، 
و مفهومي تازه از فضاي مثبت و منفي کسب کرد. در انديشه 
غربي آن چه با اهميت به نظر مي رسد، تنها فضاي مثبت 
است که بازتاب ذهنيت هنرمند است و وجود فضاي منفي 
تنها در نسبت منطقي اشياء است که حاضر مي شود و 
اعتباروجودش بر پررنگ نماياندن فضاي مثبت است. اين 
نگرش که همراه با موارد وارداتي ديگر، انديشه هنرمندان 
ايراني را متاثر نمود در دوره قاجار در بناهايي نظير مسجد 
ومدرسه عالي شهيد مطهري ( مسجد سپهساالر)، آشکار 

است. 
اگر در گذشته دقت، ظرافت و قرارگيري درست و هدف 
مند در رنگ گذاري ها، قاب هاي کاشي را هم از بعد زيبايي 
و هماهنگي رنگ ها و هم از جنبه شدت و ضعف، ميزان 
تجلي سطوح را در هر مرتبه قابل بررسي مي ساخت؛ به 
گونه اي که درهر مرحله و با توجه به کيفيت نگرش، بابي 
اکنون  (تصاوير ٣و٤)  نمادين مي گشود؛  برفضايي  تازه 
ديگر اثري ازعملکرد گسترده و عميق رنگ ها نمي توان 
يافت وجزتجلي صوري وکاربرد ملموس آن، شاهد وجوه 
از سايه روشن ها  استفاده بي رويه  نيستيم.  نمادين آن 
وعدم تمرکز متناسب وپراکندگي رنگ ها، وعدم بهره نبردن از 
رنگ ها مناسب درکناريکديگرسطح را به يک عنصرنه چندان 
محسوس تبديل کرده است. آن چه که مشـاهده مي شود 
فضـايي شـلوغ ازرنگ هاي درهـم اسـت که تنها دربعضي 
قسمت ها مي توان گل ها و يا ميوه ها را از هم تشخيص 
داد. اين شلوغي اهميت سطح را از ميان برده و نمي توان 

مقايسه رابطه فضاي مثبت و منفي
 در کاشي کاري مسجد امام خميني (ره)

 اصفهان با مسجد و مدرسه شهيد 
مطهري تهران

بر  عالوه  صفويه،  دوره  ۱-در 
در  کاري  کاشي  گسترده  رواج 
پيوند  دليل  به  مساجد  تزئينات 
منسجم با اسلوب سنت پيشين 
و نزديکي زماني به دوره قاجار، 
بهترين شاخص براي مقايسه با 
هنر دوره قاجار، قرار داده شده 

است.



شــماره۱۸     تابســتان۹۰
۸۹

فصلنامه علمي- پژوهشي

 تصوير۱- اصفهان، مسجد امام خميني(ره)، صفويه، ماخذ: جمالي  

بخشي از تصوير۱- طرح سياه و سفيدبخشي از تصوير ۱

فضاي مثبت و منفي را از يکديگر تشخيص داد. هرچند اين 
روند منجر به ايجاد وحدت در قاب هاي کاشي مي شود 
اما به نظر مي رسد اهداف متعالي در پس آن نيست زيرا 
فضايي که عينيت يافته، فاقد خاصيتي براي ژرف انديشي 
مخاطب است. در اين شيوه ما اثري از بازي هاي پيدا و 

پنهان نقش ها که منجر به تجلي چندگانه فضاهاي مثبت در 
فضاهاي منفي شود، نمي يابيم. فرايندي که در انديشه و 
ذهن مخاطب به واسطه بهره گيري از نظمي رياضي گونه 
متعالي، به وحدت دست مي يافت. اما اکنون ديگر شاهد آن 
نظام معنادار نيستيم زيرا نقوشي که ريشه درمفاهيم داشته اند 



مقايسه رابطه فضاي مثبت و منفي
 در کاشي کاري مسجد امام خميني (ره)

 اصفهان با مسجد و مدرسه شهيد 
مطهري تهران

بخشي از تصوير ۳

بخشي از تصوير ۲تصوير۲- اصفهان، مسجد امام خميني (ره)، صفويه، ماخذ: همان

تصوير۳- تهران، مسجد و مدرسه عالي شهيد مطهري، فضاي داخلي 
ورودي آقايان، قاجار، ماخذ: همان
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تصوير۴- تهران، مسجد و مدرسه عالي شهيد مطهري، نماي خارجي ورودي آقايان، قاجار، ماخذ: همان



مقايسه رابطه فضاي مثبت و منفي
 در کاشي کاري مسجد امام خميني (ره)

 اصفهان با مسجد و مدرسه شهيد 
مطهري تهران

ديگر محسوس نيستند ودرتعامل با سليقه و بينش غربي به 
قهقرا رفته اند.         

توصيفات  که  هستيم  فضايي  شاهد  نيز  درتصوير٤ 
تصوير گذشته را در خود دارد اما نکته مهم ، قرارگرفتن 
يک شکل شاخص در وسط قاب  است که نقوش ديگر، در 
تابعيت آن قرار دارند و اثر را به تقارن مي رسانند. دراين 
قاب حتي نقوش منحني نيز هماهنگ با نقش ايستاي مياني 
قرار دارند. اگر چه اين موضوع از منظرتجسمي کامال مورد 
قبول است اما با اصول و مفاهيم عرفاني و ديني ما چندان 
سازگار نيست زيرا طرح و نقش در هنر تزئيني اسالمي 
حضوري متواضع و درون گرا مي يابد وهرچند با شاخص 
هايي همچون گلداني ها و سر ترنجي ها  به تقارن مي رسند 
اما هيچ نقشي هويتي غالب و برتر نسبت به نقوش ديگــــر 
نمي يابد. حتي در ميان سطوح وسيع تر سرترنجي نيزشاهد 
حرکت اسليمي و ختايي هستيم. تمامي نقش هاي اسليمي و 
ختايي در عين همبستگي به هم گوني مي رسند و حرکتي 

به درون دارند .
 در اين حالت عدم بهره گيري از سطوح يکدست ، گسترده 
و استفاده از نقش هاي خطي، سبب قرار گرفتن فضاي مثبت 
در نسبتي متواضع با فضاي منفي گردد. دراين جا نقوش 
ظريف و کوچک در عين شلوغي ارزش گستره منفي را از 
ميان نمي برند. درحالي که در  بستر آن سير مي کنند و با 

بخشي از تصوير۴، سياه و سفيد بخشي از تصوير ۳

آن به هماهنگي وحدت بخش مي رسند. اما در بعضي از قاب 
کاشي هاي مسجد و مدرسه عالي شهيد مطهري ( نشانه 
سبک قاجار در تهران) اشکال حجم دار خود را با يکديگر 
در نمودي از جهان مادي به وحدت مي رسانند و ارتباطي 
معنادار با فضاي منفي ندارند. در اين حالت نقش ها به اشکال 
طبيعي نزديک شده و ماهيت روحاني خود را از دست مي دهند 

و از بستر مجرد خود بيگانه مي شوند.
 در گذشته تعيين ماهيت اشکال به تجلي جوهر آن صورت 
مي پذيرفت به گونه اي که تا حد امکان از اعراض وابسته به 
آن دور مي شد و به طور نمادين به تجرد نزديک مي شد. اين 
مسئله با بهره گيري از روند تقرب به خاصيت فضاي تهي 
بسترش انجام مي گرفت؛ تا مفاهيمي متعالي تر را عرضه 
دارد. زيرا براي ارائه آن مفهوم مي بايست خود را به هويت 
مجرد و هم سنخ با آن معاني نزديک سازد . اما اکنون شاهد 
جدايي نقوش و اشکالي هستيم که غايتش را با جدايي از 
مدلولي واال از دست داده و راه به سويي ديگر نهاده و آن 
استفاده از زيبايي بصري است که با جهان بيني مادي تر به 
عينيت مي رسد. اين تجلي مادي گرايانه، هرچند در راستاي 
نماياندن عالم مثالي است اما جدا ازهم سويي با انديشه هاي 
عرفاني اسالمي، تنها به نمايش فضايي مي انجامد که از 
نگرش و شناختي طبيعت گرايانه و اين جهاني نشات مي گيرد. 

عالمي محسوس که جدا از پيرامون انسان نيست.  



شــماره۱۸     تابســتان۹۰
۹۳

فصلنامه علمي- پژوهشي

جدول  مقايسه مفاهيم  فضاي مثبت و منفي در مسجد امام خميني (ره) و مسجد و مدرسه شهيد عالي مطهري

دو  نمونه از کاشي کاري مسجد و مدرسه عالي شهيد عاليدو نمونه از کاشي کاري مسجد امام خميني (ره )

۱ - حضور متناسب فضاي تهي ميان نقش ها به عنوان يک بستر ژرف و 
بي انتها، شرايطي را ايجاد مي کند که حرکت از برون به درون و بالعکس 
اسليمي ها و ختايي ها نمايان شود و به صورتي نمادين،  مفهومي متعالي را 

در سير به سوي حقيقت مطلق در خود آشکار سازد. 
۲- نقوش در اين نوع از کاشي کاري به صورت تجريدي، تخت و دور از 

ماهيت سه بعدي مادي گرايانه، متجلي مي شوند.

۳- نقوش به وسيله نوع رنگ بندي مرحله به مرحله به فضـاي تهي نزديک 
شـده و به طوري با آن به هماهنگي مي رسند گويي حصول نمادين انسان را 

در فضاي اليتنهاهي حق و حقيقت نشان مي دهد.  

۱- فضاي تهي در اين نوع کاشي کاري به سبب به هم فشردگي نقوش، کم 
رنگ و بي معنا مي نمايد لذا ايستايي و کم تحرکي نقش ها نمي تواند آن مفهوم 
معنوي را سبب شود زيرا بستر مناسب خود را براي حرکت به سوي يک 

حقيقت متعالي از دست داده است.
۲- نقش ها و طرح ها با تاثير از هنر وارداتي غربي، سايه پردازي شده و 
به فضاي مادي نزديک تر مي شوند به اين ترتيب از فضاي معنوي دورتــر 

مي گردد.  
۳- در اين نوع نقش ها که فضاي تهي چندان نمايانده نمي شود نوع تجلي 
نقوش نيز سبب گسستگي اين دو فضا مي گردد و بيننده را از پي گيري در 

درک وجه نمادين هماهنگي ميان فضاي مثبت و منفي باز مي دارد.  

نتيجه
    از آن جا که هنر مقدس اسالمي در بستر انديشه عرفاني به ظهور مي رسد تبيين نمادين و مفهومي 
آن نيزمي بايست هم سو و مشترک با مفاهيم عرفاني شکل گيرد. لذا در بررسي تعاريف ارکاني همچون 
فضاهاي مثبت و منفي در هنر، همچون معماري اسالمي و تزئينات آن، وجوهي تمثيلي و متعالي براي 
آن جست وجو مي شود تا عملکرد کلي اين شاخه از هنر، به غايت متعالي که از آن انتظار داريم؛ منجر 
شود. اين حالت در صورتي امکان پذير است که انديشه و نگرش هنرمند ( که هنر مقدس را به ظهور مي 
رساند ) خود به آن انديشه هاي متعالي وفادار باشد و ضوابط آن را به درستي رعايت کند. اما در آن 
برهه از زمان که نفوذ فرهنگي متغاير با انديشه اسالمي ايراني بر نگرش و منظر هنرمند تاثير مي گذارد؛ 
نه تنها ساختار معنوي هنر مقدس را به طور کلي دگرگون مي سازد؛ بلکه ارکان آن نيز ديگر قابل تفسير 
با  ديدگاه هاي متعالي و عميق نيستند. تزئينات کاشي در معماري اسالمي ايراني حاصل بهره گيري 
دقيق از اصول و مباني است که تعيين آن خللي در هدف اصيل و عملکردش بر جاي نگذارد. تزئينات 
مساجد به دليل همبستگي با بنايي که غايتي متعالي را در خود به دنبال دارد از اين حساسيت برخوردار 
است، به گونه ايي که در تشريح و تفسير آن سعي مي شود همچنان هم سو با بستر انديشه حقيقت جوي 
خويش باشد، به اين دليل هر جزء و بخشي از آن وجهي نمادين به خود مي گيرد.  فضاهاي مثبت و منفي 
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که در تعريف غربي تنها از اهميت بصري برخوردار است در هنر مقدس از جمله تزئينات کاشي، بر 
مساجد، باري معنوي پيدا مي کند به گونه ايي که متاثر از عملکرد نقش ها، به صورت حرکات اسليمي ها 
و ختايي ها، به واسطه نوع رنگ بندي، شدت و ضعف مي يابد. در اين حالت تبييني که از فضاي منفي 
مي شود يک  بستر متعالي است که نقوش را در حرکت خود به سوي واحد مطلق راهبري مي کند. اين 
تفاسير که در تحليل نقوش تزئيني مسجد امام خميني(ره) مطرح مي شود در قياس با نمونه ديگر، اما از 
دوره قاجار همچون مسجد و مدرسه عالي شهيد مطهري، که نمونه بارز آن است؛ قرار مي گيرد. اين مقايسه 
از آن جا با اهميت به نظر مي رسد که بناي مذکور را از مصاديق تجلي تفکر غربي در هنر تزئيني اش 
مي شماريم. اين مدرسه که در دوره قاجاربه مسجد سپهساالر شهرت داشت در تعين فضاهاي مثبت و 
منفي تزئينات خود، رو به سوي سليقه غربي مي گذارد؛ و کم تر در پي اعتالي آن از منظر نمود تمثيلي 
است. در قاب کاشي هاي اين بنا شاهد تجمع گسترده نقوش هستيم به طوري که متاثر از نوع رنگ 
گذاري، و عدم بهره گيري مناسب از فضاي تهي ما بين نقش ها، ديگر تمايزي محسوس بين اشکال 
نمي يابيم. در اين حالت رواني و حرکت نقوش نيز از ميان مي رود زيرا ديگر بستري نيست که در آن 
حرکت کنند و سيري تمثيلي را به ظهور برسانند. اشکالي همچون گل ها و گياهان با پرداختي حجم 
دار از بستر خود جدا شده و آن را به قهقرا سوق مي دهند. در اين شرايط مي توان گفت که آن رابطه 
و پيوند نمادين بين دو وجه روحاني( فضاي منفي) و ملموس ( فضاي مثبت) ديگر از ميان مي رود و 
همين گسستگي، دريچه اي نو بر نگرش و جهان بيني نه چندان آشنا با مفاهيم متعالي اسالمي پيشين، 
مي گشايد. که هرچند غايتي مقدس را دنبال کند اما از منظري به تجلي مي رسد که هويت و ماهيتش 

مادي و اين جهاني است.


