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مقدمه
اززیباییهاورموزدر ازدیربازتاکنونیكی هنر
طبیعتوآثارخلقشدهتوسطبشراستکهاونیزاین
دستاوردمهمراازخالقیكتاوهنرمندازلیبهارمغان
آوردهاست.چنانچهدراصولکافیروایتشدهاست:
عنابیعبداهلل)ع(قال:اذاانعماهللعلیعبدهبنعمةاحب
أنیراهاعلیهألنهجمیلیحبالجمال.ازامامصادقنقل
بر را نعمتی وقتی دارد دوست خداوند است: شده
بندهاشارزانیداشت،آنرادرویببیندچراکهخداوند
ج۶: )الكافی،1379، دارد دوست را زیبایی و زیباست
گیرد، صورت باال عوالم از الهام با که هنری .)۴3۸
حاصلیچونصورتهایالهیوتبلوریروحانیمییابد.
ازمنظرعرفان،اساسوجودیهرچیزیمعنائینامرئی
ظاهری، صورت هر مكمل و دارد نهفته خود در را
است، آن باطنی و نهانی ذات که درونیست واقعیتی
کشف چیزیست. هر جاودانی جمال مأمن که آنچه
و محسوسات از الهی تجلیات و مظاهر این معانی
معقوالت،توسطتأویلامكانپذیراست.برایتأویلیک
اثرهنری،نیازبهمعرفتیالهیوعلمبهمعانیعرفانی
الهاماتی پرتو در را هنر ظاهر صورت هنرمند، است.
میآفریندکهازجانبروحوباطندریافتکردهاست؛
صورهنریقادرندانسانرابهمراتبواالترهستیوبه
از عرفانی، سنت به توجه با شوند. رهنمون وحدت
واقع به که آنان آموزههای و ما عرفای که آنجایی
سرچشمههنراسالماست،بهاینمسألهقائلهستندکه
درواقعخداونددرطبیعتوانسانتجلّیکردهاستو
سراسرطبیعتظهوریازصورتالهیخداونداستو
ایندرواقعهماننظریهکثرتدرعینوحدتووحدت
درعینکثرتاستکهریشهدرعرفانوفلسفهاسالمی
دارد.هنراسالمینتیجهتجلیوحدتدرساحتکثرت
است.اینهنرصورتهایمثالیرادرقالبیمادیبرای
عوالم از ریسمانی اینروی از و نمودارمیسازد انسان
الهیرادروجودروحآدمیبهحرکتواداشتهواورادر
میانآنعوالمبهسویمقصدیازلیوابدیکهعالم
میان در میرساند. عروج به است، وحدانیت اصل
به آراسته هنرهای جزو نگارگری اسالمی، هنرهای
نگارهها بیشتر در استکه عرفانی بامضمونی ادبیات

نگارههای بطن در واال هنر این است. مشاهده قابل
در باطن سوی به ظاهر از معنوی سیری با عرفانی
راستایکمالانساندرحرکتاستومخاطبخودرا
نگارهها این از یكی میدهد. سوق الهی ملكوت به تا
از بیتی اساس بر حافظ دیوان خطی نسخه از برگی
غزل۴21استکهبهناممستیالهوتیوناسوتی،بهقلم
هنرمندصفویسلطانمحمدتبریزیبهتصویرکشیده
و هنرمندان میان ارتباط دوران این در است. شده
نحلههایفكریدرعصرصفویباعثتأثیرپذیریآناناز
عارفانواندیشمنداناسالمیشدهاست.اینپژوهشبا
هدفجستجووبررسیمعانیعرفانیدرشكلوساختار
ایننگارهباتأکیدبرعددسهوششووحدتصورت
پذیرفتهاست.مقالهحاضردرپیپاسخبهاینسواالت
است:1.وجوهعرفانیچگونهدرساختاروترکیببندی
نگارهبازتابیافتهاست؟2.عناصرساختاریونیروهای
بصری،چهارتباطیبارمزگانعددیعرفانیدارند؟در
همینراستاتحقیقحاضربادرنظرگرفتنمعانیعدد
سهوششدرهستیکهخودرویكردیعرفانیداردو
صورت آنها بین وحدت و ساختار تناسب بررسی نیز
پذیرفتهوبارویكردیعرفانیشكلوساختارنگارهرا

موردبررسیقراردادهاست.

روش پژوهش
انجام تحلیلی ـ توصیفی روش با پژوهش این
پذیرفتهوتحلیلدادههابهروشکیفیاست.گردآوری
اطالعاتبهصورتمطالعاتکتابخانهایوابزارجمعآوری
دادهها،برگهشناسهومنابعالكترونیكیاست.ازاینرو
بامراجعهبهسایتموزهمتروپولیتنودریافتتصویر
نگارهمستیالهوتیوناسوتییكیازنگارههایدیوان
اثر )حدود9۴0-930ه.ق(، میرزا سام شاهزاده حافظ
سلطانمحمدتبریزی،تحقیقاتازطریقتجزیهدادههای
تصویرنگارهبررسیشدهوتجزیهوتحلیلاطالعاتبا
تأکیدبرعددسهوشش،ووحدتموردبررسیقرار

گرفتهاست.

پیشینه پژوهش
این در مقاالتیچند و پیشین،کتب پژوهشهای
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موردراگویاست،ازجمله،کتابجهاندوگانهمینیاتور
ایرانیتألیفمائیسنظرلی)1390(،کهبهطورکلی،به
در و میپردازد صفوی دوره نقاشی ساختار تفسیر
اشاره عرفان و نقاشی میان ارتباط به نیز بخشهایی
میکند.کتابنگارههایعرفانی؛مطالعهتطبیقیمعانی
به ،)1392( صدری مینا قلم به نگارگری و عرفانی
بررسیتعدادینگارهپرداختهاستومضامینعرفانیرا
بامثالهاییمطرحکردهاست.پایاننامه»پژوهشیدر
موضوعغموشادی،وصلوهجراندرادبیاتعرفانیو
تجلیآنهادرنگارگریعصرصفویباتأکیدبراندیشه
پرویز راهنمایی به باصری صولتاله نوشته حافظ«
اسكندرپوردردانشگاهتربیتمدرس)1393(،بهبررسی
پیوندهایدرونیوساختارینگارگریصفویبامفاهیم
عرفانیپرداخته،واستفادهازنقشهاینمادین،گریزاز
ثبتزمانومكان،گرایشبهجوهرجهانوانساندر
نگارگریایرانیرامشابهدیدگاهاندیشمنداندرعرصه
عرفاننظری-عملیدانستهاست.درمقاله»تأملیدر
انگارههایعرفانیدرهنراسالمی« کهتوسطعلیاکبر
هنر ماه کتاب مجله در محمودینژاد هادی و تقوایی
)13۸5(،بهچاپرسیده،گفتمانهنروعرفاناسالمی
گزینش با تجسمی فرآیند و بیانی انگارهای روند در
شواهدونقشهایهنری،سعیدارد،تاترجمانوحدت
درکثرتهستیورهاییازغربتووصولبهقربترا
روند در معنا ارائه به و بخشد سامان هستی درصور
مدد اسالمی هنر قالب در ایمانی، و دینی تجربهای
رساند.مقالهایتحتعنوان»ساختارشكنیتفسیرهاي
دوگانهشعرحافظدرنگارهسلطانمحمدنقاش«نوشته
نداغیاثیوفتانهمحمودیدرفصلنامهنقدادبی)139۴(
منتشرشدهوبااستفادهازنظریهژاکدریداکههمخوانی
زیادیبافضایشعرحافظدارد،خوانشسلطانمحمد
نقاشازشعرحافظدرنگارةمستیالهوتیوناسوتی
تحلیلشدهاست.مقالة»جلوهتصویریسماعوسرای
مغاندردیوانحافظدورهصفوی«نیزبهقلممحمدرضا
تجسمی هنرهای نامه نشریه در نبوی فرزانه و دادگر
)1393(بهچاپرسیدهکهبهبررسیمضامینتصاویر
سماعوسرایمغانباهدفشناختمفاهیمپرداخته
شدهاستواینكههنرمندانچگونهازآنهابرایایجاد

نام تحقیقات در گرفتهاند. بهره تصویر و متن ارتباط
برده،نگارههایعرفانیونگارهموردنظربانگرشیدر
عرفانازجهاتمختلفموردبررسیقرارگرفتهاند،لذا
دررابطهبامعانیعرفانیدرشكلوساختارنگارهمستی
الهوتیوناسوتی،پژوهشیمستقلانجامنپذیرفتهاست.

معناگرایی در عرفان 
عرفان،نامعلمياستازعلومالهيکهموضوعآن
شناختحقواسماءوصفاتاوست1)دهخدا،133۸:
17۸(.»دراصطالحراهوروشياستکهطالبانحق
برميگزینند. حق شناسایي و مطلوب به نیل براي
گفتهاندشناسایيحقبهدومسیرمیسراست:یكيبه
استداللازاثربهمؤثر،ازفعلبهصفتوازصفتبهذات
معرفت این است. عرفا و اولیاء انبیاء، مخصوص که
شهودي،هیچکسراجزمجذوبمطلقدستنميدهد،
مگربهسببطاعتوعبادتآشكاروپنهان،قلبيو
روحيوجسمی«)سجادي،577:1375(.وآنچنان
کهازمعانيلغوي»معنا«برميآید،معناجنبهدروني،
باطنيوغیرصوريهرچیزوحاملمقصوداصلياست؛
پدیدهها و اشیا وحقیقت اصل معنا، دیگر، عبارت به
است)عمید،1371:13۸1(.سخنگفتنازباطنومعنا
فراترازادراکحواسظاهریاستوکسانیبهاینعالم
و تزکیة به استداللی علوم بر عالوه که مییابند راه
تصفیةنفسبپردازندتااشراقاتقدسیبرقلبوجان
ایشانفایضگرددوازطریقحكمتالهیبهشهودو
تأویلرسند.مقدمةچنینسیریدیدنعالمصورتدر
رازورمزهاییاستکهخداوندآدمیرابهتفكردرباب
در یافته تنزیل ظهور در آنچه از تا کرده دعوت آنها
منظر از .)72 )صدري،13۸7: کنند بازجست تأویل
دارند؛یكي عالمدووجه اسالمي،محسوسات حكمت
عالمصورت،کهعبارتاستازآنچهميبینیمودیگر
نميشود. دیده سر چشم با که حقیقت، و معنا عالم
انكشافهرمعنایيبرايانساندرقالبصورتياستکه
ميکند، عیان انسان بر را خود آن طریق از معنا آن
بنابراینعالمصورتجزمعنانیستومعاني،باطنعالم
در خداوند که هرآنچه .)70 )صدري،13۸7: ظاهراند
عالممحسوسقرارداده،مثالیوصورتیاستبرایآن
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چیزیکهدرعالممثالاستوهرچهدرعالممثال
ربوبیت حضرت شؤون از شأنی مثال و صورت است
است،وهرچهدرحضرتربوبیتاستصورتاسمی
استازاسماءاهلل،وهراسمیصورتصفتی،وهرصفتی
وجهیبرذاتمتعالیهرا،کهبهآنوجهظهورمیکنددر
کونیازاکوان.انسانبایدبداندکههرچهدرعالمحس
از وجهی در غیبی است معنی میشود،صورت ظاهر
وجوهحقباقیکهبارزشدهبهآن)جامی،1۸1:13۸1(.
ابدانند الهیاندوچون اسماء ثابتهصور اعیان چنانكه
نسبتبهاسماءکهارواحایناعیانندوچنانكهبدنقائم
بهروحاست.عالمپایینمظهرعالمباالستوباالترین
عوالمبهتعبیرشاهنعمتاهللولی،عبارتاستاز»عالم
معانی«ومادونآن»عالمارواح«،»عالممثالمطلق«و
است پایین مراتب در که مطلقه« شهادت »عالم

)مددپور،13۸7:ب217-21۸(.

ارتباط هنر و عرفان
هنربرنوعیازعلمومعرفتویاحكمتمبتنی
است،یابرنوعیبینشدرموردهستیشناسیوفلسفة
حیاتاستواراست.هنرمعنویتفسیرعارفانهازانسانو
جهانوحیاتانسانیاستودیننیزسرچشمةهمین
با هماهنگی این حقیقت در است. معنویات و عرفان
نوعیحكمتقدسیوعلمشهودیدریافتمیگردد.
هنرتجلیگاهتمامنمایروحانساناستوهنرمعنوی
باطنی، شهود با که است شدهای تزکیه روح حاصل
جمالمطلقرامشاهدهکردهاست.اسماءالهیخداوند
مانندمصّور،خالق،بارئ،2بدیع،مبدع،باهنروزیبایو
و دارد نزدیک پیوند نوآوری و خالقیت و آفرینندگی
هنرمنداسالمیهموارهباتزکیهنفسوسیروسلوک
اسماء از اسمی رامظهر تاخود معنویسعیمیکند
این به هنری، اثر ایجاد لحظه در نیز و کند، خداوند

اسماءالهیتمثُّلمیجوید.
وجه، مستقیمترین به که است نظمی هنر، هدف
و هماهنگی در وحدت، است. الهی وحدت مجالی
انسجامعالمکثرتودرنظموتوازنانعكاسمییابد؛
استنتاج است. جهات این همه حاوی بالنفسه جمال
است حكمت عین عالم، جمال از وحدت

)بورکهارت،12:13۶9(.هنراسالمیهمچونشریعتو
طریقتازوحیاسالمینشأتمیگیردوحقایقدرونی
آنرادرجهانصورتهامتبلورمیکندوانسانرابه
خلوتدرونیوحیالهیرهنمونمیگردد)نصر،139۴:
1۶(.بههرتقدیرجلوهگاهحقیقتدرهنر،همچونتفكر
ازعالمغیب اسالمی،عالمغیبوحقاست.حقیقت
هنر جهت، همین به و است متجلی هنرمند برای
اسالمیراعاریازخاصیتمادیمیکند.اودرنقوش
قالی،کاشی،تذهیبوحتینقاشی،نمایشعالمملكوت
ومثالراکهعاریازخصوصیاتزمانومكانوفضای
صورتها، و مضامین تكرار میبیند. - است طبیعی
.)13۴ ب )مددپور،13۸7: است اصل به رفتن همان
یعنیسیرروحازمجازبهحقیقتوازظاهربهباطن،یا
عبورازیکسطحجهانبهسطحیباالتروازسطحاخیر
بهسطحمافوقآن.اینبینشدرزمینههنرآنچهراکه
و میسازد... میسر مینامد، آئینه پدیدة کربن هانری
متفكرانایرانیبینزمانومكانوعلیتیکهبههریک
مییابند. کیفی اختالفات تعلقمیگیرد، عوالم این از
اینموضوعدرهنرازطریقخلقیک»فضایمتحرک«
باسطوحمتعددبیانمیشود)شایگان،79-۸0:1379(.
عوالمکهساحاتظهورحقیقتانددرمقامهنرحقیقی
ومشاهدةروحانیبهقوهوصورخیالیابداعمیشوند
)مددپور،13۸7:ب219-21۸(.هنرمندنگارگربایدبا
سیروسلوکمعنویازجهانظاهریوسایههایخیال
اندرخیالدرعالمناسوتعبورکندوباقرببیواسطه
بهحق،بهسویعالمالهوتومبدأصورتهاکهصاحب
عكسوسایهدرآنجامتجلیاست،راهپیمایدودراین
جایگاه،صورمثالیراباجانودلبهنقشوتصویرکشد

تانمودیازخلقخالقرادرتصورآورد.

ساختار و ترکیب بندی در نگارگری
کیفیت واجد و ظریف تصویرگری هنر نگارگری،
تزیینیاستکهازدیربازبهشیوههایمختلفدرخاور
زمینمتداولبودهاست.بهسببخصوصیاتمعنایی،
صوریوفنی،ازسایرآثارتصویریمربوطبهفرهنگهای
دیگرکاماًلمتمایزند.نگارگرایرانییاخودصوفیوعارف
بودویازمینةفكریاشازطریقالفتباشعرفارسیبه
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بود پیوسته اسالمی عرفان و ایرانی کهن حكمت
تصویرگری بر نگارگران اصرار .)599 )پاکباز،1393:
کتبادبی،اعمازحماسی،عرفانیواخالقیبااتكاءبه
منابعیازحكمت،تـضمینیبرایتجربهمعنویایشان
.)91 زارعزاده،1391: )خزایی، میگردید محسوب
نگارگردرسیروسلوک،باعالمیکهحكیمانوشاعران
عارفباآنالفتداشتهاندمأنوسبودهوازاینرو،تمام
توانخودرابهکارمیگیردتاجلوهمادینقوشراپنهان
عالمی از گویی سازد، نزدیکتر معنا به را آن و دارد
حكایتمیکندکهصورتدارد،اماازجرمومادهبری
است:عالممثالیاعالمخیال)خزایی،زارعزاده،1391:
92(.تیتوسبورکهارتدرشرحمعانیباطنینگارگری
از متأثر را آن فضای خاص کیفیت میگوید: ایرانی
فضایایراِنشیعیمیداندکهحدفاصلمیانشریعت
والهامدرآنبهمراتبکمترازعالمتسنناست.این
امامتوجایگاه به اعتقادگوهریشیعه معنادرکنار
منحصربهفردآندرمیانشیعیان،اینمذهبرابه
شدتمستعداندیشههایعرفانیوباطنیساختهاست3
)بلخاری،17۶:139۴(.ساختارنگارهبهتبعیتازموضوع
ومضمونآنشكلمیگرفتونسبتبهمضمونیکه
آن محور حول نقشها میگشت، طراحی آن طبق

مضمونصورتمیپذیرفت.
مهمتریناصلدرایننظام،اصلفضاسازیمعنوی
برایتجسمعالممثالیاست؛کهآنرامیتوان»فضای
چندساحتی«نامید،زیراهربخشآنحاویرویدادی
خاصوغالباًمستقلاست...ساختاریاستمتشكلاز
به باالو به پایین از ناپیوستهکه یا پالنهایپیوسته
این .)۶00 )پاکباز،1393: مییابند گسترش اطراف
ایجاد برونستین۴فضاییمتحرک لئو بهگفته سطوح
میکندکهبهطورعینیدادهنمیشودبلكهتماشاگربه
فضا بازسازی میسازد. را آن خود، بصری قوه کمک
معادلاستباتكیهبراهمیتخیالکهدراصلپرتو
روحاست.هرتجلیابتدادرروحنقشمیبندد،سپس
مجرد به که پرتویی همچون میشود. ساطع آن از
تابیدن،اشیاءمحسوسرابهتمثیالتیتبدیلکندکه
خوددرآنهامتجلیاست)شایگان،۸3:1379(.اگردر
تصویرفضااتصالوپیوستگیبینفضایعالمُملکو

باشد،نمودارساختن فضایعالمملكوتوجودداشته
برای میگردد... غیرممكن دومی فضای متعالی بُعد
تحققاینمراتب،نگارگریایرانیمبتنیبرتقسیمبندی
نحو این به فقط زیرا است، تصویر دوبُعدی منفصل
رامظهر نگارگری دوبُعدی فضای از افقی هر میتوان
مرتبهایازوجودومعرفتدانست)مددپور،13۸7:الف
ایرانی، نگارگری در مناظر علم قواعد .)355-35۶
قوانینیاستکهاصولوقواعدآنرااقلیدسوسپس
کمالالدین و ابنهیثم مانند اسالمی، ریاضیدانان
فارسی،تدوینکردند...نگارگریایرانیباپیرویکاملاز
دوبعدی توانستسطح وکیفی منفصل مفهومفضای
خودرابهتصویریازمراتبوجودبدلسازدوبینندهرا
ازافقحیاتمادیوغیرقدسیبهمرتبهایعالیتراز
وجودوآگاهیارتقاءدهدواورامتوجهجهانیسازد
و مكان و زمان دارای اما اینجهانجسمانی، مافوق
کاًل .)1۸۸-1۸9 )نصر،139۴: خود5 خاص اشكال
نگارگریایرانیخواهانتوصیف»گوهردگرگوننشدنی«
یااالعیانالثابتهاست.هرگاهاینگوهرموردنظرباشد
ازمرز زیراکه بهحواسدریافت نمیتوان را ُمُثلآن
شكلوصورتبیروناستبااینهمهآثارآندرعالم
تصوروتفكرقابلانعكاسوتصویراستمانندعالمرویا.
است شده نگاشته نگارگریها در عالمی چنین این
ایرانی، نگارگریهای اکثر در .)۴۴ )بورکهارت،13۶5:
نقوشهندسیتزیینشدهبردرودیوارمنظرةنقاشی
شدهرامشاهدهمیکنیمکهبهنظرمیرسدایننقوش،
گرهسازیهاو...خالیازبحثعرفانینیست،بنابرایندر
بیشترنگارگریهایدرخشانایرانیهیجگاهنقاشیرااز
معنای اینجا در هندسه نمیبینید. خالی هندسه
دایره... مربع، مثلث، اشكال از شدهای ساده مجموعه
میباشدکهخودنماداعداداستوبهانتزاعیترینوجه
تثبیت را خود حضور و میکنند خودنمایی ممكن

میکنند)ساداتی،90:13۸۸(.
نگارة مستی الهوتی و ناسوتی اثر سلطان محمد

نسخهایازدیوانحافظکهبهنامساممیرزامنسوب
است،پیشازاینمتعلقبهمجموعةخصوصیکارتیه
دانشگاه در فاگ موزه در اکنون هم و بود پاریس در
کتابت ق. حدود933 در و میشود نگهداری هاروارد
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شدهاست)تصویر1(.ازچهارنگارةموجوددرنسخةسام
میرزا،سهنگاره»جشنعید«،»بزمعاشقان«و»مستی
است سلطانمحمد به منسوب ناسوتی« و الهوتی
برای سلطانمحمد نگارة سه .)130 )رهنورد،13۸۶:
دیوانحافظباجوهرهوکالمشاعرعارفایرانیتطابق
نمود حافظ خیالپرداز روح که نگارهای دارد. کامل
بیشتریدرآندارد،مستیناسوتیوالهوتیاستکه
از ناشی ازمیومستی ناشی مرزعرفیمیانمستی
این ولش دیدگاه از برمیدارد. میان از را الهی جذبه
دین و کمدی تالقیگاه خارقالعاده عرفانی نقاشی
متعالیاست)21:13۸۴(.ایننگارگرایرانیدرقرن10
دوم مكتب بنیانگذار استادان برجستهترین از ه.ق،
از بهرهگیری با سلطانمحمد میآید. بهشمار تبریز
دستاوردهایکارگاههایدرباریترکمانانوتیموریانبه
سبکشخصی،ابتكاریوشاعرانهایرسید.اوازلحاظ
قدرتتخیلومهارتدرترکیببندیها،تجسمحالتهای
متنوع،وریزهکاریهایسنجیده،درمیانسایراستادان
تبریزیگانهبود.نگارههاییچونمستیالهوتیوناسوتی
میتابند باز را او عرفانی بینش پیامبر)ص(، معراج و
مهارت و استادی .)30۸-309 )پاکباز،1393:
سلطانمحمدبهویژهدربعضیازنگارههایدیوانحافظ
در او اوست. هنری تكامل بر دلیلی و نموده چهره
در را حافظ نظر مورد عناصر دیوان، این نگارههای
است۶ داده نشان سنجیده، و دقیق ترکیببندیهای
رابطه که است هنرمندی یگانه او .)2۶ )آژند،1379:
متقابلیمیانفیگوروفضابرقرارمیسازد،تنوعپردازی
ابیات، نگارهها، متفاوت اندازههای در میتوان را وی
شاید دید... حواشی فواصل و کادر شكستن و اشعار،
تكاملنهاییآثارسلطانمحمدرابتواندردیوانحافظ
و الهوتی »مستی عنوان با معروفی نگاره در دید،
ناسوتی«،درمییابیمکهوحدتتكراربناباجزییاتدر
سراسرنگاره،فضایجدیددرآثارسلطانمحمدایجاد
و ساقیخانه بنای متفاوت قسمتهای است، نموده
آثار با حافظ دیوان تفاوت فیگورها، مستانه حرکات
گذشتهسلطانمحمدرابیشترآشكارمیسازد.محتوای
داستانبراساساشعارحافظانتخابگردیدهتاجایی
کهخودحافظنیزدرمیانجمعحضوردارد،فرشتگان

ومقرباندرقسمتفوقانیتصویر،فضایمفرحبهشتی
دارد برابری داستان اصل با که میکنند یادآوری را
)ناسی،97:1379-92(.نماهایمختلفتصویر،هریک
این از ناشی ازمراتبجذبة ومرتبهای معرفساحت
مستیعرفانیبهشمارمیروند.درفضایبیرونمیكده،
پایینترینوجلوترینبخشنگاره،مقامجلوتاستو
گوییپیرعارفکهشایدبهنوعیکنایهازخودحافظ
باشد7درجلوهایدیگرازمقامخلوتخویشبرباالی
گشته مشغول دستافشانی به و آمده بیرون میخانه
آنان از جمعی دارند، مراتبی نیز میخوارگان است.
بیرونمیكدهاندوتنهاخواصکهپیرتروبزرگترترسیم
گرفتهاند. جای آن پاکیزه و سفید درصحن شدهاند،
جوانمیفروشیبهخمهایمیتكیهزده،درازایرؤیت
کتابی،بهپیریسالکمیمیدهد.مستیفرشتگاندر
باالی مراتب در که است معنوی ازمستی نمادی بام
به سلطانمحمد که نگارهای میشود. حاصل سلوک
بیننده پیشروی را متفاوتی فضای کشیده، تصویر
گذاشتهکهنسبتبهمضمونعرفانیآن،موضوعداستان
اززوایایدید درچندینزمانمتفاوتبهطوریكجاو

مختلفبانگرشیعرفانيمصورشدهاست.

 تحلیل معانی عرفانی در شکل و ساختار نگاره
بیتیکهدرباالترینبخشازنگارهقراردارد،مضمون
غزل از بیت این میکند. تداعی را نگاره درونمایه و
شماره۴21حافظاستونگارگرباحالومقامیکهاز
درونشبهجوشوخروشآمده،شخصیسالکرادر
مسیرسلوککهازدنیایناسوتبهسمتعالمالهوت
درحرکتاستبهنمایشگذاشتهودرحاالتواشكال
مختلفکهبابطنوزیرساختنگارهنیزدرارتباطاست،

اینروندالهیرابرایمخاطببازمیتاباند.
»گرفتــه ســاغر عشــرت فرشــته رحمــت
ز جرعــه بــر رخ حــور و پــری گالب زده«

نگارههایایرانياغلبآخرینبیتيراکهقبلازقرار
گرفتنتصویرنوشتهميشد،مصّورميکردند.اینبیت
از بهمنزلهنشانهاي بیتمصّوراستوآنرا اصطالحاً
جانبخوشنویسبراينگارگرقلمدادميکنندکهبهاو
نشانميدادهدقیقاًچهصحنهايراميبایستبهتصویر
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در که همانطور .)103-10۴ )مهران،13۸۶: بكشد۸
به قرب وحكمادرکالمخویش عرفانیشعرا ادبیات
سخن اشاره زبان به و داشته کلمات حقیقی معانی
گفتهاند،نگارگراناهلمعناومعرفتنیزبافهمودرک
در را تصویری عناصر عارفانه باحضوری و هنرمندانه
)خزایی، گرفتهاند بهکار معانی آن بیان خدمت

زارعزاده،92:1391(.
از یكی »پنهان« بیان که میرسد نظر به اینطور
وظایفمهمنقاشاننگارگریبودهوبدونتجزیهوتحلیل
نمیتوان تصویری، آثار در آن شدن نهادینه چگونگی
تصویرپكپارچهونامتناقضیازکارکردنگارگریدرفرهنگ
شرقبهدستداد... دردورهصفویههمهروابطاجتماعی،
در بود، عرفی کاماًل قباًل که غیره و اقتصادی نظامی،
گرفت عرفانی دینی- صورت آشكارا حكومت،

)نظرلی،27-29:1390(.
هندسةپنهان،مهمترینعاملترکیببندینقوشو
تصاویراست.بهعبارتینگارگران،مّذهبان،نقاشانودیگر
هنرمندانبرایتصویرگریدقیقنقش،صفحهکاغذرابا
تقسیماتدقیقهندسیترسیموپسازتكمیلنقش،این
ترکیببندیازچشمپنهانمیماندوآنچهظهورمییافت

هماننقشوتذهیبودیگرصورموردنظرهنرمندبود
)بلخاری،27۶:139۴(.درتصویرگرینگارةمستیالهوتی
وناسوتینیزقاعدهایمنظمبهکاررفتهاستکهازطرح
و شكل دقیقاً و میکند تبعیت میكده بنای ساختمان
انتظامنگارهبرطبقآنپیریزیشدهاست.درادامهبه

تحلیلنوعساختاردرایننگارهمیپردازیم.
همانند اعداد، اسالمی، معناگرای نگرشهای در
هستی،انسانوبنا،ازظاهروباطنیتشكیلشدهاست.
دراینساختاراعدادبهعنوانمنشأشكل،نهتنهادرهر
دوحوزهنیارش)متعلقبهظاهربنا(وآرایه)متعلقبه
باطنبنا(ظاهرمیشوند.بلكهمیتوانندرابطهایطولی
مرتبهای کّمی اعداد کنند. برقرار حوزة دو این میان
تنزلیافتهازاعدادکیفیاندواعدادکیفی،مراتبمعانی
انتقالمیدهند.هردوحوزهمرتبهایاز باالترمعنارا
مراتبحقیقتهستند)نصر،1۶:139۴(.مارتنقدیس9
عقیدهداشتکهاعدادپوششمرئیموجوداتهستند.
اوبرایاعدادنهتنهاهماهنگیجسمانیوقوانینحیاتی،
مكانیوزمانیقائلبود،بلكهاعدادرادرارتباطباجوهر
اصلیمیدانست.بهگفتهاواعداداصولابدیمرتبطبا
کمیات نه و کیفیاتهستند و افكار حقیقتهستند؛
)شوالیه،13۸۴،ج2۴7:۴(.عدد۶کهازلحاظمعنایی
و ترکیب روند در را بنیادین نقشی است، تعمق قابل

تصویر1.مستیالهوتیوناسوتی،دیوانحافظ،اثرسلطانمحمد،
مكتبتبریزدوم،1531م./937ه.ق،محلنگهداری:موزه

متروپولیتن،مجموعهآرتورسكلر،هاروارد،مأخذ:
http.www.metmuseum.org/toah/works-of-

art/17.81.4/
تصویر2.شبكهبندینگاره)ساختارشطرنجی(،

 مأخذ:نگارندگان.
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ساختارنگارهبهعهدهداردوبهصورتیزیبادرجای
جاییازتصویرخودراظاهرساختهاست.درفرهنگ
است. معنوی است:شش،عددسرنوشت آمده نمادها
شش،نشانةکمالیقدرتمنداست...ابویعقوبسجستانی
نیزششروزخلقتراباعددکامل،ششنیرویعالم،
ششوجهجسمجامدمرتبطمیداند؛وازنظرباطنی
عددششمرتبطبهپیغمبرانششدوره)نطقاء(10است
)شوالیه،13۸۴،ج5۶:۴-55(.عالمدرششروزخلق
شده اشاره کریم قرآن در بارها نكته این به و شده
و ریاضی لحاظ از کامل عدد نخستین است.11شش،
نمایندهجهاتاصلیحرکتوسطحمكعب همچنین
است.بدینسان۶عددجسمونظامباتناسبیقلمداد
میشودکهبرایتعّینبخشیدنیابسطدادنجسمدر
است)جدول1(.همخوانیهای ازهمه متناسبتر فضا
بانِیرابطههایهماهنگ عددیدرمیانجسمآدمی،
تطبیق قرینه ترتیبات با که است آشكار تناسباتی
که است خالقهای جمال همان جاودانساِز میکند.
آدمیجلوهگاهمثالیاوستومؤیداینآیهشریفهکه»و
بدانکههیچچیزدرعالمنیستجزآنكهمنبعوخزینة
آننزدماخواهدبودولیماازآنبهعالمخلقاالبهقدر
.)25 بختیار،13۸0: و )اردالن نمیفرستیم«12 معین
بنابراینعددششداللتبررسیدنبهکمالرادارد.
اولینشكلیکهاینعددمتجسممیسازد،ششوجهی
وجوه آن از منظمی تكرار با که است، یاششضلعی
مختلفیازاشكالمنتظمآشكارمیشودوسیرصعودی
عددششرابهصورتیمتعالیدردرونخودمتجلی

میسازد.

بر نقوشی از تبریز، نگارگریهایمكتب بیشتر در
مبنایششضلعیاستفادهشدهاماتصاویردیگردرآنها
باشد شده ایجاد دیگری تناسب با است ممكن
)نظرلی،10۶:1390(.درتصویرنگارهمستیالهوتیو
ناسوتینیزشاهدتناسبیبرطبقمستطیلرادیكال3،
را ششضلعیمنتظم که هستیم ،)A,B,C,D( نقاط
نیز نگاره بیشتربخشهای بر ومنطبق ایجادمیکند
نظاِمطراحینگاره،ساختارهاییمّدنظر میباشد.درکِلّ
شده شناخته زیرساختی نظامهای عنوان به که است
است.نحوهقرارگیریمستطیلطالییاصلیبراساس
بین فواصل احتساب با تصویر در شبكهبندی نظام
بین فاصله احتساب و عمودی خطوط برای کتیبهها
کرسیخطوطدراشعاربرایخطوطافقیرسمشدهو
تكرارآنمربعهاییكسانیرادرسراسرتصویربهوجود
آوردهاستوبهاینترتیباینمستطیلازسمتراست
تكرار با است. شده تنظیم آن چپ سمت به تصویر
خطوطهمسان،عرضنگارهبه3۴بخشمساویتقسیم
را مستطیلطالیی عرض آن قسمت که2۸ میشود
نشانمیدهد،کهاینعددازبارمعانیعرفانیخاصی
برخورداراست.۶13قسمتباقیماندهدرسمتچپبا۶
قسمتدیگردرطرفراستکاماًلبرهمانطباقدارندکه
بارنگمشكیمشخصشدهاند،بهنظرمیرسدکه۶
قسمتپایانیرابراساسضلعراستساختمانمیزان
نمودهوازسمتراستتاخانهبیستوهشتم،نقطه
)تصویر2(. است شده تنظیم طالیی مستطیل پایانی
نقطه بر متمرکز کاماًل خود تكرار با مستطیلطالیی
مرکزبهصورتافقی،ودایرةمحیطبرخودش،باعث

ویژگیهایریاضی عالمصغیر عالمکبیر هندسهپویا عددایستا

.اولینعددکامل
تعدادسطوحیک

مكعب

ششقوهحرکتدر
جهاتششگانه.
نشانهباال،پایین،

جلو،عقب،راست،
چپ

جسم)پیكره(.نشانه
باال،پایین،جلو،عقب،

راست،چپ

۶

جدول1.اعدادوهندسه،مأخذ:اردالنوبختیار،2۶:13۸0.
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ایجادششضلعیمنتظممیشودکهنقاطآنبااستفاده
ودو ،)E,F,G,H( نقاط افقی، ازچهارگوشهمستطیل
نقطهدرقطرعمودیدایره،نقاط)I, J(،بهدستمیآید.
بهاینصورتجایگاهاینششضلعیبهعنوانپایهو
اساسدرنقشپنهاننگارهمورداستفادهقرارمیگیرد
)تصویر3(.مستطیلرادیكال3دربیشترنقاطواشكال
با مختلف اندازههای در و است شده پدیدار تصویر
بخشهاییازتقسیمبندیهادرنگارهبرابریدارد،بهاین
ترتیبکهباتكراروتأکیدبراینتناسببدونآنكهدر
فقط و شود حاصل تغییری آن عرض و طول نسبت
کوچکمیشود،قابلتنظیمودریافتشدهاست.در
با )A,B,C,D( مستطیل این که میبینیم )تصویر۴(
کوچکشدنازنقطهگوشهسمتراستنگارهتانقطه
باالییتزیینکاشیکهدربخشپایینیمیكدهمیباشد،
گوشة نقطة از دیگر نمونة است. شده منطبق کاماًل
سمتراستتانقطةابتداییپایینایوانمیكدهاست.
شخصیت اندازة در مستطیل این توجه جالب نمونه
اصلیکهبارهادرحاالتمتفاوتتكرارشده،بروزکرده
نیز آنجا که گرفته قرار میكده داخلی درگاه جلوی و
شده نمودار درگاه داخلی اندازة در دیگری مستطیل
است.نمونهدیگرشدراندازةدرگاهبیرونیمیكدهاست

کهبازشخصیتاصلیوکسیکهبهاومددمیرسانددر
اینمستطیلجایگرفتهاند.همانطورکهروشناست،
درمكانهایمختلفیشاهداینتناسبهستیمکهخود
نشانهایازوحدتوسیرتكاملیتصاویراست.چنانكه
شخصیتاصلیدراتاقباالیساختمانوفرشتهایروی
بامدرحالمیدادنبهفرشتهایدیگروشخصروی
گرفتهاند. جای طالیی مستطیل این در کاماًل بالكن
مستطیلافقیطالیینیزباتقسیمکردنکتیبهبهدو

بخشمساویدرونآنقرارگرفتهاست.
پویایِی یک آن از نسبت این میگوید: والری پل
متعادلاستکهنمادینمیشودوتوراوامیداردتاآنرا
کنی: احساس تجسمی هنرهای ایستای جاودانگی در
تعادلمیاندانستن،حسکردنوقدرتداشتن...تناسب
.)250 ج۴: )شوالیه،13۸۴، است کلی اندازة یک الهی
جاللالدیندوانیدرکتاباخالقجاللی»تأثیرامورزیبا
رابهعلتوجودنوعیازوحدتوتناسبدرآنهامیداند«
ومیتوانگفت:صورتهاییکهازاجزایمتكّثرتشكیل
شدهاند،درصورتیکهواجدتناسبباشندبرانسانتأثیر
میگذارند)10۸:1391(.درکیمیایسعادتنیزدرباب
»عالم است: آمده اشیاء در مكنون زیبایی و معنا عالم
علوی،عالمُحسنوجمالاست،واصلُحسنوجمال

تصویر3.ساختارهندسیشش ضلعیبرحسبتناسبرادیكال3،
مأخذ:نگارندگان.

تصویر۴.ساختارهندسیبراساسمستطیلطالیی.مأخذ:
نگارندگان
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تناسباست،وهرچهمتناسباستنمودگاریاستاز
جمالآنعالم،چههرچهجمالوُحسنوتناسبکهدر
اینعالممحسوساست،همهثمرةجمالوُحسنآنعالم
است)غزالی،370:1333(.درتصویربعدی،ستارهشش پر
بهواسطهدومثلثمتساوی االضالعدرششوجهیمنتظم
در که همانطور است. آمده وجود به دایره درون محاط
باال سر مثلث پایینی ضلع میشود، مشاهده )تصویر5(
کاماًلمنطبقبرضلعافقیپایینمستطیلطالییافقیو
ضلعباالییمثلثسرپاییننیزدقیقاًباضلعافقیباالدر

مستطیلطالییانطباقدارد.

خاتمسلیمان1۴ستاره ایششپراستکهازدومثلث
برخی است... شده تشكیل واژگون متساوی االضالع
مفسراناززمینةمادیخاتمسلیمانبهزمینةمعنویآن
را عارفی و سالک کیمیا، بزرگ عمل در و رسیدهاند،
راکهمیانگرایشهای دیدهاندکهکوششداردهستی
برساند الهی بااصل بهوحدت تقسیمشدهاست، بسیار
)شوالیه،13۸۴،ج51:3-۴9(.اینانتظامدرشكلایجاد
شده،برنظاموحدتوتكثرموجوددرعناصرنگارهتأثیر
بسزاییداشتهاست،چنانچهباتلفیقدومثلثمتضادهم
وایجادستارهششپر،شاهدبهوجودآمدنشش ضلعی
دیگریدرونآنمیباشیممنتهادرجهتیکه90درجه
چرخیدهاست.مادامیکهاینسیرچرخشیپیاپیباشدو
بااشكالمنتظمدرونتصویرحولمحورمرکزیبچرخدو
سازمانیابد،بینندهراازعالمبیرونبهعالمدرونسوق
میدهد.اولینشش ضلعیمحاطبرستارهواقعشدهکه
،)A,B,C,D,E,F)تقریباًکلعناصرنگارهرادربرمیگیرد
را نگاره ودومینششضلعیداخلستاره،عناصراصلی
دربرگرفته،بهطوریكهقسمتاعظمیازساختمانمیكده
وشخصیتاصلیتصویررادرحاالتمتفاوت)درحالساز
زدن،مینوشیدنازدستپیر،بیرونرفتنازمیكده،می
گرفتنازساقی،کتابخواندندراتاقباالیمیكده(ونیز
شاگردیکهازدستشاگردیدیگرمیمینوشد،داخل
خودجایدادهاست.اینخودتأکیدیبرنظامساختاری
موجوددرنگارهاستکهبهواسطةظهورعناصراصلیدر
مرکزتصویربهآناشارهدارد.ایننظامباتكرارمستطیل
نقطه بر منطبق کاماًل و کوچكتر اندازة در افقی طالیی
مرکزیوشخصیتاصلینگارهقرارمیگیرد،اینهمان

اندازهای با اما هویت تغییر بدون که است مستطیلی
بر کوچكتردرونکتیبهدرتصویر۴جایگرفتهاستو

وجودنظموتعادلدروننگارهتأکیدمیکند.
ستارهششپرپویاییکهبهمهرسلیمانمعروفاست،
جنبههایمكملمختلفیرانمادینمیسازد.مثلثسرباال
نمادآتشودرعینحالانسانیاستکهدرجهتکائنات
فعالودرجهتزمینمنفعلاست.مثلثسرپایینباآب
انسانیکهدرجهتکائناتمنفعلودرجهتزمین یا
از خطی که سرباال مثلث دارد. همخوانی است، فعال
زمین نماد آن مخالف مثلث هوا، نماد میگذرد میانش
است.اینمثلثهارویهمرفتهمهرسلیمانراتشكیل
یا ضدین اتحاد و عناصر همة امتزاج نماد که میدهند
بختیار،29:13۸0(. و )اردالن مكملهاست متحدشدن
ستارة۶پرکهازدومثلثدرهمرفتهیكیبهسویباالو
دیگریبهسویپایینتشكیلمیشود،بهعالمکبیراشاره
در که تصورکرد میتوان .)137 :1395 )شیمل، دارد
زیرساختارقابلرؤیتتصویرموردبررسی،نقشغیرقابل
رؤیتیپنهانشدهواولیننقشیاستکهبهقولنظامی،
ازچشمعقلدورماندهاست.جهاندرباورهایاسالمی
وجودسرایت درهمةسطوح هماهنگی است. هماهنگ
داردوهمانطورکهمیدانیمجبریاست)کهافكارعلماو
بهخودمشغول را وفالسفةمسلمان وکیمیاگران عرفا
نظامخاص بهعبارتیدیگرهماهنگیدارای بود(. کرده
نظاممند نگار و نقش است،همانطورکهساختمان خود

است)نظرلی،10۴:1390(.
مثلثمتساوی االضالع(B,D,F(، درونستارةششپر
دراندازهوچرخشهایمختلفدرکلنگارهبرنقاطیاز
مانند نیز شاخص مثلث این است. شده تنظیم عناصر
مستطیلطالییدربیشترنقاطتصویرباجای گیریعناصر
درنگارهسازگاریداردومهمترینمثلثکهبزرگترازهمه
بامرکزسهجامگالبدر نمایاناست، دروسطتصویر
سمتراستوچپوباالیباممنطبقمیباشد)تصویر۶(.
3مثلثزرددربخشزیرینبرعناصریمنطبقشدهکه
نوعی به و میدهد نشان را مقامجسم نزول، مرتبه در
فیروزهای مثلث 2 دارد. موجود عناصر ارتباط بر تأکید
مرتبهبعدیرادربرگرفتهومنطبقبرنوازندگانومرد
بالكن باالی به را کهجامگالب است وشخصی سالک
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سالک برشخص مكان سه در مشكی مثلث میفرستد.
انطباقیافته)ساززدن،مینوشیدنازدستپیرومی
گرفتنازساقی(.2مثلثسرخبرعناصریتنظیمشدهکه
برمیوگالبتاکیددارد)مثلثپایینی:میدادنساقی
بهسالکدرحالسماع،گالبدادنپیربهسالکومی
دادن باالیی:می )مثلث مرکز. در بهسالک دادنساقی
ساقیبهسالک،میدادنشاگردیبهشاگرددیگر،گالب
دادنملکرحمتبهملکدیگر(.3مثلثسبزبرکتاب
کهنمادیازآگاهیوتفكراستتأکیددارد)اولی:ازسه
رأسبرسالکوپیر،سالکبردرگاهمیكدهوکتابدر
دستسالکمنطبقشدهاست.دومی:برکتابدرمرکز
نگاره،ساقیدربالكنوملکساقیدربام.سومی:برملكی
درحالنوشیدنگالب،ملكیدرحالسوالازملكیدیگر
و عناصر یافتن مهم، مطلب سالک(. دست در کتاب و
نقاطیاستکهباشكلمثلثموردنظرارتباطداردکه
طبقگفتارمتفكراننمادامتزاجهمةعناصرواتحادضدین
الهی و تكامل از نشانهای و یامتحدشدنمكملهاست

بودنآناست.

و هماهنگی اولوهیت، نماد متساویاالضالع، مثلث
sectio aureaتناسباست...مثلثکلیدهندسه،برپایه
]proportio divina[مقطعزرین]وهمچنانموسومبه

تناسبالوهی]است)شوالیه،13۸۴،ج151:5(.عددسه
کهازسهرأسمثلثپدیدمیآید،درسراسرجهانعددی
بنیادیاست.سه،نشانگرنظامیفكریوروحیدرارتباط
باخداوند،کیهانوآدمیاست.موجودزندهازسهواحد
اینحالت در و است بهدو افزایشیک و تشكیلشده
وحدتزمینوآسمانراایجادمیکند...درمیانسیرهای
باطنِیاهلحق،چندینحكایتوجودداردکهعددسه
واقعیتیآئینی–روانیدربردارد،ازجملهسیریکهدر
آنخانآتش،باسهبارعوضکردنظاهرخوددرچشم
مریدان،اثباتمیکندکهمظهراهللاست)شوالیه،13۸۴،
ج۶۶۸:3-۶۶3(.ارسطومیگوید:چیزهایخاصیوجود
برنمیتابند را تغییری هیچگونه رشد هنگام که دارند
)بزرگیوقدرخودراحفظمیکنند(.مثاًلاعدادمثلثی1،
10،۶،3وغیرهبرایتفاضالتخوداعدادیطبیعیدارند؛
وبنابرایناعدادطبیعیراشایدبتواناعدادشاخصنامید
چراکهاعدادمثلثیراهمچنانمثلثینگهمیدارند)اردالن
وبختیار،2۴:13۸0(.مثلثحرکتعقلرادرسیرهای
نزولی،َعَرضییاعروجیبهوقوعمیرساند...صورتنمادین
مثلثانتقالگاهوپیوندمیانآسمانوزمیناست)اردالن
وبختیار،29:13۸0-27(.ازآنجاکهانسان،»عالمصغیر«،
را عالم امكانات همة است، کبیر« »عالم تصویر آینهدار
درونخویشدر»لطائفَسبعه«خوددارد.انسانهمان
نقطةمحوریمیانقوسنزولوعروجاست؛ازاینلحاظ
انسان،درحدواپسینمرحلةخلقت،همنهادهئیازتمامی

تصویر5.ساختارستارهششپردرونشش ضلعیمنتظم.مأخذ:
نگارندگان.

تصویر۶.مثلثمتساویاالضالعدرونستارهششپرمنطبقبرسه
جامگالب.مأخذ:نگارندگان.
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واقعیتکیهانیاست)اردالنوبختیار،9:13۸0(.طراحی
ساختاربنابهگونهایستکهبهصورتعمودیازپاییندر
شروعخطایوانتاباالیبنابه5قسمتتقسیمشدهاست
کتیبه زیر تا تصویر پایین در بیرونی محوطه بعالوه و
شعر،۶قسمترانشانمیدهد.بهاینصورتکهدرنقطة
شروعپایینایوانازهمانشكلشش ضلعیبهرهبردهوبا
سهضلعشش ضلعیآنرابهحالتافقیبسطدادهاست.
نگرش در وجودی عوالم مراتب یادآور تقسیمبندی این
طبقات و عدد۶ بر تأکید با نگاره در که است عارفانه
ششگانه،بهعالمالهوتدرمرتبهششمازعوالموجود
است وحی مقام و الهی سرشت مرتبه که دارد اشاره

)تصویر7(.

اینعروجبهسویعرشالهیکهنیرویبالقوهذاتی
همهابنایبشراست،میتواندبهمددفیضالهیتحقق
ابتدایتصویرکه)مقام از نگارةموردنظر یابدکهدر
جسم(ونفسانسانیدرحاالتشخصیتاصلینگاره
ظاهرشدهوتاانتهاینگارهدرباالیتصویرکهحاالت
معنویاینشخصیتدرمقطعپنجم)مقامروح(ودر
حالمطالعهکتابوتفكرنمایاناست،ذهنمخاطبرا
بهسویسیررشدیمتعالیمیبردتادرمقطعبعدیبه
بامساختماناست، نزدفرشتگاندر )عالمششم(که
بنابهصورت باالترینقسمت امتدادیافتهوازجهتی
نماییازروبرو،باالوپهلو،درشكلکاملیازششضلعی

منتظمپدیدارشدهاستکهمیتواندنشانهایازقدرت
به را منظم شكل این در گسترش و بسط و پویایی
نمایشبگذارد.اینحالتمعنیباطنیفرمششضلعی
راالقاءمیکندکهبرطبقجدول1مبنیبرششقوة
جلو، پایین، باال، نشانة و ششگانه جهات در حرکت
تفسیر در که همانطور میباشد. چپ و راست عقب،
تصویر5بیانشد،مثلثسرباالنمادانسانیاستکهدر
در دقیقاً نیز تصویر این در است، فعال کائنات جهت
پیالة نوشاندن حال در فرشتهای مثلث همان محیط
گالببرفرشتهایدیگراستکهمیتواندنمادانسانیبا

روحیبلندمرتبهدرعالمالهوتباشد)تصویر۸(.
ساختاربعدیخطوطمنحنیوپیدرپیدارد،از
روندحاالتپیكرههابهصورتیکهروایتگرآغازداستان
به که تصویر انتهای تا است، تصویر چپ سمت از
افقی خط با نقطه آخرین در و میرسد فرشتگان
را دوسویه مارپیچ است، هماهنگ طالیی مستطیل
تداعیمیکند.اینسیرنزولیوصعودبانرمشیخاص
مارپیچدوسویهکهمارپیچنیزنامدارد،محلجایگیری
را داستان اصلی شخصیت خصوص به اصلی عناصر
مشخصکردهاست)تصویر9(.اینشكلهمانندمارپیچ،
بستهبهاینكهآنرابهصورتافقییاعمودینگاهکنیم،
و آسمان میان مثاًل است، اتحاد و یكپارچگی عالمت
زمین،میاناصلمردانهوزنانه،میانکوهودره،موجو

تصویر7.قوسعروجونزولمراحلهفتگانه،مأخذ:اردالنوبختیار،7:13۸0.
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اینشكل در مفسران غیره. و گردبادها گردابها، دریا،
نمادروندمضاعفبیرونچرخیدنودرونچرخیدنرا
میبینند،کهاولیراهیمنحنیبهسویباالودیگری
راهیمنحنیبهسویپاییناست.آنچهبرتمامیاین
آنچه است، حرکت یكسویگی است مستولی مفاهیم
کانونهای حتی و مختلف سطوح عناصر، موجودات،
ج5: )شوالیه،13۸۴، میسازد مرتبط هم به را متضاد
عناصر است مشخص تصویر در که همانطور .)10۴
اصلیدرابتداوانتهایحرفS،یامارپیچدوسویهقرار
گرفتهاندوازپایینتریننقطهیعنیسمتچپنگارهکه
به نزولی روندی از حاکی است، مارپیچ شروع نقطه
سمتمقصدیصعودیمیباشند.اینروندسیرمراتبی
وطی میکند، القاء عالمالهوت به ناسوت عالم از را
طریقفردیراازمراتبپایینبهمراتبباالکهرسیدن
بهشهودوملكوتباشد،درگذرازمارپیچنمودارکرده
است.اینساختارنشانهدیگریازوحدتوانسجامبین
بنای معماری نوع وهمچنین نگاره در عناصرموجود
میكدهاستکهحالتیبیرونیودرونیازوجودانسانرا

نیزدرخودجایدادهاست.
تزییناتایجادشدهدرساختمانبناکهمتشكلاز
اسالمی بناهای در و است هندسی گرههای و نقوش

رادرعین زیباکثرت بهصورتی دارد بسیاری کاربرد
وحدتنمودارمیکند،زیراشكلوساختارپایه)مثلث
وششضلعی(درنگاره،بهصورتیمتكثرومنسجمدر
و ایوان جلوی حفاظ میكده، ساختمان بنای تزیینات
ایننقوشو بالكن،خودراظاهرساختهاست. حفاظ
گرههایهندسیازلحاظمعانیباطنیوعرفانیدرخور
اهمیتاست،بهخصوصکهدرآنهااعدادخاصیبهکار
رفتهباشد.باتوجهبهشكلبنیادیندرساختارنگارهکه
مثلثوششضلعیمیباشد،بنابرایناعدادسهوشش
درکلنگارهقابلتوجهاست.درایننقوشبامحاسبه
گرههایموجوددرپنجرهباال10عدد،1۸0ستارهدر
دیواربنا،تزییناتبخشپایینیدیوارداخلیکه5۶عدد
مثلثدورتزیینداخلیو3۶عددستارهششپردرون
و۶ 3 بر که میشود 2۸2 عدد مجموع است، آن
سمت پایین ایوان حفاظ گرههای است. بخشپذیر
راستووسطباهم۶۶وسمتچپ30عدداستکه
درجمعبا2۸2مجموعآن3۸7میشودوبازمضربی
از3و۶است.گرههایحفاظباالدربالكن27و1۸
که میرسد ۴23 به 3۸7 با جمع در که است، عدد
مضربیاز3میباشد.برایروشنشدنمسئلهبخشهای
تزیینیبناراجدانمودهوبهطورجداگانهوحتیقرینه

تصویر۸.ششتقسیمبندیبرطبقخطوطهادیدرنگاره.مأخذ:
نگارندگان.

تصویر9.ساختارمارپیچدوسویهبرطبقحاالتوروندپیكرهها.
مأخذ:نگارندگان.
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در تزیینات این )جدول2(. دادیم قرار محاسبه مورد
بخشهاییازساختمانبنابهصورتقرینهتكرارشدهو
عددیدوبرابرراآشكارمیکندکهحتیبااینتغییرنیز
دوبارهبهمجموعیمیرسدکهبرعدد3و۶بخشپذیر
است.جالبتوجهاستکهاگراعدادرابهصورتسهتایی
که میرسیم مجموعی به باز بندیم، جمع هم با نیز
مضربیاز3و۶دارند.بنابراین،هماهنگینقشپنهاندر
ساختارنگارهونقوشتزیینیرابهدرستینشانداده

است.
از ترکیبی الهی ذات از اولیه نزول صوفیه نظر از
اتحادهایمزدوجاست،یعنیچیزهایمتفاوتوحتی
و بسط مؤنث، و مذکر تفریق، و جمع مانند مخالفی
قبض،سهووسكر،فناوبقاوشهودوغیبتآفریدهاست
کهدراثرتضادآنهاحاصلیبهدستمیآیدکههمانا
ازمقاماتتصوفمیباشد.دومثلثهنگامیکه یكی
یک رئوس میتوانند گیرند قرار یكدیگر مخالف
ششضلعیرابهوجودآورندکهایننشانةاولینمقامو
اولینمرتبهسلوکاست.هنگامیکهاینششضلعی
وجود به بزرگ ششضلعی یک و نموده پیدا بسط
میآید،نشانةمقامبعدیمیشودواینترکیبوتكرار
بعدی مقام نشانة مرحله هر در و شده انجام بارها
میگردد. (Bakhtiar 1960,102( بهاعتقادبورکهارت:از
لحاظهنرمندمسلمان،هنرانتزاعیبیانگرقانونیاست؛
نمودار را کثرت در وحدت وجه مستقیمترین به و
میسازد.سخنانهنرمنداناسالمآنراتاییدمیکند
کههنرعبارتاستازساختوپرداختاشیاءبروفق
زیرا است، بالقوه زیبایی حاوی خود که طبیعتشان،
زیباییازخداوندنشأتمیگیرد،وهنرمندفقطبایدبه
عیان و اندازد آفتاب بر را زیبایی که کند بسنده این
سازد.هنربروفقکلیترینبینشاسالمیازهنر،فقط
روشیبرایشرافتروحانیدادنبهمادهاست.15بنابر
اینگفتهدربیشترآثارنگارگریکههنریکاماًلتجّردی
مضامین با نگارههایی خصوص به و است متمّثل و
عرفانیکهبیشترباعالممثالمرتبطوازعالمبیرون
متمایزاست،تماموجوهجسمانی،حالتیمعنویبهخود
گرفتهکهدرترکیببندیازنقشپایهتاشكلکلیدر
بندبندش،نمودیازهماهنگیوبازتابوجوهعرفانیو

روحانیاست.

نتیجه
هنرنگارگریازجملههنرهاییاستکهاززمانهای
قدیمتاکنوندرراستایاهدافعالیوالهیگامبرداشته
وصورتظاهریخودرابهطینتیروحانیآراستهاست.
کاماًل عرفانی مضمون با نگارهها بیشتر در شكوه این
هویداگشتهاست.باتوجهبهاینكههنرمنداناسالمی
جهتجلوهگرساختنعقایدواندیشههایعرفانیبراین
باورندکههندسهوحدترابهصورتمنظمدرفضاو
کلهستینمودارکردهاست،سعیبراینداشتندکه
دراثرخودبامحتواییعرفانیوزیرساختیهندسیکه
خودوجوهکثرتدروحدتراپدیدارمیکند،نقشیرا
مجسمکنندکهروایتگرمفهومیعرفانیومتعالیباشد.
رامصور پنهانی نقش اصلیخود درساختار هنر این
و بصری عناصر بر منطبق لحاظهندسی از که کرده
تصویرینگارهاستوضمناینكهباطرحکلیهماهنگ
است،بانقشخوددرمسیرمضمونداستاننیزحرکت
کردهاست.نگارگرانعصرصفویکهاززیرساختاین
نقشپنهانبهرهمندبودهانداوجکمالایننظامهندسی
ساختار این بر نظر دقت با زیرا داشتهاند، نظر در را
کردهاند. پایهریزی نگاره در را عناصر جایگاه هندسی
مستی نگارة که میدهد نشان پژوهش این یافتههای
عهد در تبریزی سلطانمحمد اثر ناسوتی و الهوتی
صفوی،یكیازنگارههایعرفانیاستکهبراساسنظام
تناسبهندسیطراحیشدهاستودربطنآن،کاربرد
اعدادسهوششنقشبهسزاییداشتهاست.ایننگاره
برمبنایششضلعیمنتظمکهمحیطبرستارهششپر
تناسب راستا، این در و شده کشیده تصویر به است
شده متجلی نیز دیگر بخشهای در نگاره در موجود
است.اینروندمتعالیکهتناسبرادرمقیاسبزرگ
نشانمیدهدوبههمانترتیبنیزدرمقیاسکوچکو
فراواننمایانمیکند،میتواندبیانگرعالمکبیروعالم
صغیرباشدکهخودنیزنشانگرعالمدرونیانسانوعالم
بیرونیاست،ونشانهایازوحدتاست.نقشاساسیو
بنیادینیکهبهصورتیواحدونیزمتكثردرنگارهنمایان
شده،حاکیازاینموضوعمیباشدکهنظامکلینگاره
برپایهکثرتدرعینوحدتووحدتدرعینکثرت
عرفانی معانی با پیامی پایهریزیشدهکهخودحاوی
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تزیینات شش ضلعی و ستاره شش پر 
منتظم در بنا

موقعیت مکانی تعداد اشکال
منتظم

تحلیل معانی عرفانی

قسمت باالی در پنجره دو
میانیساختماناصلی

و ششضلعی
ستارهششپردر
دو هر تزیین
با  بنا پنجره
عدد نقش10
گرهششوتكه

درمطالبفوقاشارهشد:عدد10،جزواعدادمثلثی
ستاره مثلث، دو وتكه، شش گره نقش در است.
ستاره، رئوس از و آورده وجود به را ششپر

ششضلعیبهدستمیآید.
عدد10درسطحیباالتربازگشتکثرتبهوحدت
کثرت به قدم اولین 10 زیرا میدهد؛ نشان را
جدیدیاستکهبهقدمدیگریکهبا100شروع
میشود،میرسدو...ازنظرعرفانی1و10یكسان

هستند)شیمل،19۶:1395(.

قسمتمیانیساختماناصلی
بهصورتقرینه

ستاره عدد 10
1۸ در ششپر
ستاره عدد
مجموع ششپر،

1۸0

ستارهششپربهصورتکثیرالوجوهدردیواراصلی
بنایساختمانبهصورتقرینهایجادشدهاست.این
کثرتحاکیازتداوماتحادمابینعناصرنگارهدر
وجوهمتفاوتمیباشدکهدراثرتضاددومثلثسر
باالوسرپایینایجادمیشودونمودیازروندمسیر

عرفانیازمرتبهومقامیبهمقامیدیگراست.

در بنا اصلی پایینساختمان
دوطرفبهطورقرینه

مثلث جفت 2۸
متساویاالضالع
به طرف دو در
طورقرینهو3۶

ششضلعی عدد
وستارهششپر

که شده تزیین قاب دور مثلث جفت 2۸
و میباشد ششپر ستاره ایجاد در مهم عنصری
معانیعرفانیرادربردارد.بهنقلازشیمل:عدد2۸
زیرا است؛ مهم اسالم در قمری عددی عنوان به
عارفان2۸حرفالفبایعربیراکهکالماالهییعنی
مرتبط قمر منازل با است نوشتهشده آن با قرآن

میدانستند.
بیرونیمیگویدکهاینامرارتباطمیانکیهان
وکالمخداراثابتمیکند)2۶3:1395(.درنقش
وسط۶ستارهعمودیدر۶ستارهافقیعدد3۶را
ظاهرکردهاست.3۶معادلیکدهممحیطدایره
ایفا را پایه نقش ششضلعی ایجاد در که است،

میکند.

داخلی ایوان حفاظ
جلویساختماناصلی

ششضلعی
گره در ستاره و
ششوتكه،33
سمت عدد
عدد 33 راست،
عدد 30 وسط،

سمتچپ

تمامیت و کمال دادن نشان برای عددی 33
است)شیمل،2۶5:1395(.عدد30درارتباطبا30
و قرآنکریماست.عدد33درسمتراست جزو
در که داده نشان را ۶۶ عدد وسط، در آن تكرار
عرفاناسالمیبهارزشعددیاهللاست.مجموعکل
اعدادبهکاررفتهدرایننقوشالبتهبعالوهعددگره
دربالكنباالیبنا،2۴3میباشدکهبر3بخشپذیر
است:1۸+27+30+۶۶+3۶+2۸+1۸+10+10=2۴3
اگراعدادبنایداخلیرابدونایوانپایینوبالكن
باالمحاسبهکنیم،عدد102میشودکهمضربیاز

3و۶است.

جدول2.تحلیلتزییناتبنایساختماندرنگاره،مأخذ:نگارندگان.
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از که دارد دربر را سالكی روایتطریقت نیز و است،
یافته دست روحانی وحدتی به نفسانی وجوه کثرت
نظریه عرفان، در مهم مبانیهای از یكی زیرا است،
»وحدتوجود«استکهبرهمینمبنامیباشدواتحاد
وجودراکهواحداستباموجوداتکهکثیرند،تبیین

کردهاست.

پی نوشت ها
1.معرفتحقتعالي)ناظماالطباء(.

األسماء له المصور البارئ الخالق اهلل هو حشر/2۴. سورة .2
الحسنی.

3.حكمتوهنرمعنوی،تیتوسبورکهارتودیگران،ترجمه
دکترغالمرضااعوانی،نشر،گروس،1375ص313.

4. Leo Bronstein, «Decorative Woodworks of the 
Islamic period», Persian Art. London & New 
York: Oxford University Press.VI. p. 2610.

تنها عدد و فضا،جسم،شكل زمان، که داشت توجه باید .5
برایهمة بلكه نیستند، واقعیتجهانمادی از جنبههایی
مراتِبسلسلهمراتبوجودداللتیکلیدارندواصلآنها

  حتیورایعالمهستیدر»واقعیت«فراکیهانیاست.ر.ک:
Schuon, From the Divine to the Human: Survey of 

Metaphysics and Epistemology. Indiana 
University.World Wisdom Books. pp. 57-71

و گرهخورده باشاهنامهطهماسبی زندگیهنریسلطان محمد .۶
آخریندستاوردهنریاونیزنگارههایدیوانحافظاست.

7.ر.ک.استوراتکریولش.)13۸۴(.نقاشیایرانی.مترجماحمد
رضاتقاء.چاپاول.تهران.فرهنگستانهنر.ص۶2.

ً برای اولین بار دکتر فرهاد مهران در مقالة خود با عنوان  ۸.ظاهرا
»بیت مصور« این اصطالح را به کار برده است.از نظر ایشان بیت 
مصور به بیتی گفته می شود که مضمون آن بیشترین ارتباط را با 

نقش یا صفحة تصویرشده در متن دارد.
9.مارتنتور)Sanctus Martinus Turonensis(اسقفتوربود.در
مسیرحرکتویبهسویسانتیاگودکمپوستالدراسپانیامقادیر
قابلتوجهیافسانهرخدادکهویرابهیكیازمعروفترینقدیسان

.)www. fa.m.wikipedia.org(مسیحیتبدیلکرد
10.نطقاء،جمعناطقاستونزدسبعیهمرادازناطقپیغمبراست،و
از نقل )به دهند اکرم رسول به باطنیان که است نامی نطقاء

دهخدا(.

11.اینعدد7باردرقرآنآمدهودرهمةمواردباآفرینشآسمانها
وزمینمرتبطاست؛در۴آیه،تعبیر»خلقالسمواتواالرضفی
هود/7، سورة یونس/3، سوره اعراف/5۴، )سورة آمده ایام« ستة

سورةحدید/۴(.
12.سورةحجر/21.»وانمنشیءاالعندناخزائنهوماننزلهاالبقدر

معلوم«.
13.تعدادحروفالفبایعربیکهدرفرهنگاسالمیبسیاربا
اهمیتاست.حروفابجددرعربیبهتعداد2۸حرفاست

کهدرعلومغریبهمورداستفادةعارفانقرارمیگیرد.
1۴.خاتمسلیمان،یاخاتمجم،یاخاتمجمشیدویاانگشتری
سلیمان،خاتمومهرحضرتسلیماناستکهاسماعظمخدا
برآننقششدهبودوسلطنتاوبرجنوانسبهخاطرآن
بود.دیویخودرابهشكلسلیماندرآوردوخاتمرابهدست
آوردوچندیسلطنتکرد،اماحضرتسلیمانتوانستباز
آنرابهدستآورد)شوالیه،13۸۴،ج52:3(.ایننمادعدد
ششراتداعیمیکندکهدرحروفابجدباقدرعددیحرف
)واو(برابر استونزدشیعهنیزازاحترامیخاصبرخوردار
استزیراازکنارهمقرارگرفتندوحرفواو،عدد۶۶باقدر
عددیاهللبهدستمیآید.ایننمادامروزهازجانبیهودیان
دولتاسراییلبهنمادیمنفوربرایمسلمانانتبدیلگشته
است،امااینموضوعبهصورتظاهریبرایپیشبرداهداف
سیاسیایندولتمدنظرمیباشد،درحالیکهستارةششپر

ازدورانقدیمنمادیمقدسوقابلاحترامبودهاست.
15.تیتوسبورکهارت،13۶9،هنرمقدس،ص13۴.

کتابنامه
اردالن،نادرواللهبختیار.)13۸0(.حسوحدت،سنتعرفانی

درمعماریایرانی.ترجمهحمیدشاهرخ.تهران:خاک.
در زیبایی و هنر نظریه قدر، .)139۴( حسن. قهی، بلخاري

تمدناسالمی.چاپاول.تهران:سورهمهر.
روشها(. و )اصول مقدس هنر .)13۶9( تیتوس. بورکهارت،

ترجمةجاللستاری.چاپدوم.تهران:سروش.
مسعود ترجمة بیان، و زبان اسالمی، هنر .)13۶5( ــــــــ.

رجبنیا،چاپاول.تهران:سروش.
پاکباز،رویین.)1393(.دایرهالمعارفهنر)نقاشی،پیكرهسازی،

گرافیک(.چاپدوازدهم.تهران:فرهنگمعاصر.
شرح فی نقدالنصوص .)13۸1( عبدالرحمن. جامی،
نقشالنصوص.مقدمهوتصحیحوتعلیقاتویلیامچیتیک.

تهران:موسسهپژوهشیحكمتوفلسفهایران.
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جاللی. اخالق .)1391( اسعد. بن محمد جالل الدین دوانی،
تصحیحعبداهللمسعودیآرانی.تهران:اطالعات.

دهخدا،علياکبر.)133۸(.لغتنامه.زیرنظرمحمدمعین.جلد
19و3۴.تهران:چاپخانهدولتيایران.

اسالمی: دوره در ایران هنر تاریخ .)13۸۶( زهرا. رهنورد،
نگارگري.تهران:سمت.

در خیال »صور .)1391( خزائی. محمد و فهیمه زارعزاده،
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کتابماههنر.شماره13۶.صص۸۸-91.
سجادي،سیدجعفر.)1375(.فرهنگاصطالحاتوتعبیرات

عرفاني.چسوم.تهران:کتابخانهطهوري.
چ ازلی. خاطره و ذهنی بتهای .)13۸0( داریوش. شایگان،

چهارم.تهران:امیرکبیر.
ترجمة نمادها. فرهنگ .)13۸۴( گربران. آلن، و ژان شوالیه،

سودابهفضایلی.5جلد.چدوم.تهران:جیحون.
شیمل،آنهماری.)1395(.رازاعداد.ترجمةفاطمهتوفیقی.چ

هشتم.قم:دانشگاهادیانومذاهب.
صدري،مینا.)13۸7(.صورتومعنادرهنردیني،کتابماه

هنر.شماره125.صص۶۸-75.
عمید،حسن.)13۸1(.فرهنگعمید.جلد2.چبیستوپنجم.

تهران:امیرکبیر.
اول. جلد سعادت. کیمیای .)1333( محمد. ابوحامد غزالی،

تهران:کتابخانهوچاپخانهمرکزی.
کریولش،استورات.)13۸۴(.نقاشیایرانی.ترجمهاحمدرضا

تقاء.تهران:فرهنگستانهنر.
محمدباقر ترجمه کافی. اصول .)1379( ثقهاالسالم. کلینی،
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زیباییشناسی انسیو الف(.حكمت مددپور،محمد.)13۸7،

عرفانیهنراسالمی.چسوم.تهران:سورهمهر.
ــــــــ)13۸7،ب(.تجلیاتحكمتمعنویدرهنراسالمی.

چدوم.تهران:بینالملل.
در نقش و متن )پیوند مصور بیت .)13۸۶( فرهاد. مهران،
صص 13و1۴. ش بهارستان. نامه شاهنامه(. نسخههای

.103-109
عصر برجسته هنرمند سلطانمحمد .)1379( کریستا. ناسی،

صفوی.فصلنامةهنر.تهران:ش۴5.صص۸۸-99.
ترجمه اسالمی. معنویت و هنر .)139۴( سیدحسین. نصر،

رحیمقاسمیان.چسوم.تهران:حكمت.
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