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چکیده

محققان تاریخ هنر و فلسفۀ هنر در مواجهه با هنر پیشامدرن ایران با یک پرسش اساسی روبهرویند :آیا میتوان از
جمالشناسیای در فرهنگ ایرانپیشامدرن سخن گفت و بدان پی برد؟یکیازراههایفهمجمالشناسیمسلطدرهردوره
بررسی مفاهیم اصلی هنر در منابعمتنیدرآندورهاست .نقش از مهمترین مفاهیم هنر در فرهنگ پیشامدرن ایران است وهمۀ
هنرهابا «نقش»سروکاردارند.مثنویاز منابعمهممتنیدرفرهنگایرانیاست؛زیرانهتنهامظهریازفرهنگروزگارخود
است،برفرهنگآنروزگارودورههایبعدتأثیرهمگذاشتهاست.درموضوعاینتحقیق،مثنوی سرشارازتصریحواشاره
بهصورتهاوخیالهاومعانیصناعاتوهنرهایمختلفاست.ازاینرو،نقشازابوابراهبردنبهجمالشناسیایاست
کهدرمثنویظاهرشدهاست.
واژۀ نقش در نزد مولوی مفهومی دوگانه دارد :از یک سو ناظر به آثار صناعت نقاشی است و از سویی دیگر بر مفهوم
«صورت»داللتمیکند؛امااودرهردو،آدمیرابه «معنی»تذکارمیدهد.همیندعوتاز «نقش»به «فراترازنقش»استکه
جانمایۀجمالشناسیمولویاست.
کلیدواژهها:جمالشناسی،صورت،معنی ،مولوی،مثنویمعنوی

* .استادیار دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی m_qayyoomi@sbu.ac.ir
** .دانش آموختة کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران ،دانشگاه شهید بهشتی h.pishvaie@gmail.com

فصلنـامۀ

8

سال دوم ،شامرۀ  ،9زمستان��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1392

مقدمه
ازدشواریهایتحقیقدرحوزههاییهمچونتاریخهنر
وفلسفۀهنردرایرانپیشامدرنبیگانگیباجمالشناسی
مسلطدرآنروزگاراست.هنرمنداندرهرروزگارهنر
خودرامطابقدستگاهیازمعیارهامیآفرینندکهدرآن
روزگاردستگاهمسلطبودهاست.مردمهرروزگار،بهویژه
صاحبان ذوق سلیم ،مطابق همان دستگاه معیارهاست
کهاثرهنریراتحسینمیکنندوازآنحظمیبرند.
این دستگاه را «جمالشناسی» میخوانند ۱.ما با آن
جمالشناسی مأنوس نیستیم و گاه با جمالشناسی
امروزی ،دربارۀ آفرینش آثار هنری در گذشته یا التذاذ
گذشتگان از آثار هنری داوری میکنیم .همۀ دستگاه
جمالی در هر دوره از تاریخ فرهنگ ایران را نمیتوان
بهیکباره شناخت .تحقیق را باید از واحدهای معنادار
آغاز کرد؛ بیآنکه به کلّیت آن دستگاه جمالی آسیبی
وارد شود .یک دسته از این واحدهای معنادار مفاهیم
اصلی در دستگاه جمالی است« .نقش» در زمرۀ این
مفاهیماستکهکمابیشدرهمۀهنرهایایرانیدخالت
دارد؛حتیدرموسیقی.دراینمقالهبهمفهومنقش،به
منزلۀ یکی از مفاهیم اصلی در جمالشناسی ایرانی،
میپردازیم.
اگرچه معیارهای جمالی در طی تاریخ فرهنگ ایران
وجوه و ویژگیهایی دارد که در پهنۀ جغرافیای
ایرانزمین و در طی تاریخ ،حتی تا امروز ،کمابیش
یکساناست؛بسیاریازاینوجوهوویژگیهادرمقاطع
گوناگونتاریخیودرمناطقمختلفجغرافیاییمتفاوت
است و بایداز «جمالشناسیها»ی ایرانی سخنگفت.
امروز دست فهم ما به همۀ چیستی این و آن
جمالشناسیایرانینمیرسد؛اماازآنهاشواهدیمانده
استکهماراتااندازهایباآنهاآشنامیکند.نوعیاز
شواهدشواهدمادیاست؛یعنیآثارهنری.ازآثار
این
ْ
هنریبهجاماندهازهردورهوهرجامیشودبهمعیارهای
جمالی آن دوره و جا تقرب یافت؛ بهویژه هنگامی که
شواهد شواهد
شمار این آثار بسیار باشد .نوع دیگر
ْ
نوشتاری است .از اقسام نوشتهها ،بهویژه آنها که به
نحوی به جنبههای جمالی انسان و زندگی مادی و
معنوی او مربوط است ،میشود به برخی از جنبههای

جمالیراهبرد.
در آثار فیلسوفان ایرانی ،مبحثی مستقل برای
جمالشناسی ،و از جمله مفهوم نقش ،یافت نمیشود؛
اماآنانباعناوینیدیگریادرذیلمباحثیدیگرمتعرض
برخی از حوزهها و پرسشهای جمالی شدهاند .یکی از
حوزههایتحقیقدربارۀجمالشناسیدرفرهنگایرانی
تحقیقدرآراءواقوالجمالشناختیفیلسوفانمسلمان
و ایرانی است .این کار هم از حیث کشف و فهم
اندیشههای جمالی آن متفکران اهمیت دارد و هم در
پرداختن نظریههای جدید جمالی با اقتباس از
اندیشههایایشانبهکارمیآید.امااگرمحققدرپیآن
باشد که چیزی از جمالشناسی مسلط در دورهای از
فرهنگ ایرانی را کشف کند ،مراجعه به آراء فیلسوفان
راهمناسبینیستوفلسفهانعکاسیدرمحیطاجتماعی
ماوخالقیتهایفرهنگیوهنریایرانیاننداشتهاست.
اندیشۀ ایرانی را ،که در پس خالقیتهای هنری بوده
است ،باید در متون کالم و تصوف جست( .شفیعی
کدکنی۷:۱۳۷۲،و)۸حلولتصوفدرفرهنگایرانی
در همۀ شئون زندگی ایرانیان ،از جمله هنر /صناعت،
ظاهرشدهاست.تصوفخلقوفهمصناعاترادرنزد
آن خود
صناعتگر و دیگر مردم تصرف میکرد و از ِ
میساخت؛ از استفادههای روزانه گرفته تا خیالها و
معانیورمزها.
مجموعههای مختلفی از خودنگارهها را در تولید کردهاند.
دمثنویمعنویموالناجاللالدینمحمدبلخیرومیاز
مهمترین متون تصوف اسالمی به زبان فارسی است.
مثنوی هم از آن حیث که آیینۀ اندیشۀ روزگار خود
است ،هم از آن حیث که محمل اندیشههای یکی از
بزرگترین اندیشمندان ایران است ،و هم از آن رو که
خودمتنیادبیودرزمرۀمتونمهمشعرفارسیاست
نمونۀ برجستۀ منابع نوشتاری برای تقرب به مفاهیم
جمالشناسی در فرهنگ ایران ،بهویژه در سدۀ هفتم
هجری،است.اینمقالهنتیجۀکوششیاستبرایفهم
مفهوم «نقش» در مقام یکی از مفاهیم جمالشناختی
فرهنگایرانیدرمثنویمولوی.
مولویدرآثارخودبهصناعاتمختلفپرداختهاست؛از
شعروشاعریگرفتهتاموسیقیومعماری.هرکداماز
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اینصناعاتدرمثنویشایستۀتحقیقیجداگانه است.
چنانکهگفتیم،مفهوم «نقش»درزمرۀمفاهیممشترک
جمالیدرهمۀهنر/صنعتهاستودراینمقاله،بهاین
مفهوم در مثنوی میپردازیم .موالنا واژۀ نقش را به دو
معنابهکاربردهاست:یکیآثارصناعتنقاشیودیگری
معنایینزدیکبه «صورت».ایندوگانگیدرعینآنکه
فهم واژه را دشوار میکند ،در تقرب به جمالشناسی
مولویسودمنداست؛زیراعالوهبرآنکهنظرمولویرادر
باب صناعت نقاشی روشن میکند ،نسبت آن را با
هستیشناسیومعرفتشناسیمولویبازمینماید.
پیشازاین،برخیازمحققانجایگاهنقشونقاشیرا
درنزدمولویبررسیکردهاند.ازآنمیان،نزدیكترین
نمونههابهنوشتۀحاضرمقالهایاستازشهرامپازوکی
باعنوان «مقدماتیدربارۀمبادیعرفانیهنروزیبایی
دراسالمبااشارهبهمثنویمعنوی»(پازوکی،)۱۳۸۲،
که در آن،نویسندهباهدفتبیینمبادیعرفانیهنرو
زیبایی در اسالم ،بر دو هنر شعر و نقاشی در مثنوی
تمرکزکردهاست .اگر از شأن نقش فراتر رویم و بررسی
شأن دیگر مفاهیم هنر را نیز در زمرۀ پیشینۀ این تحقیق
به شمار آوریم ،باید از مقالههای «درآمدی بر نسبت
میان مکان و انسان در مثنوی معنوی» (قیومی و
پیشوایی« ،)۱۳۸۹،خاکوخرد:تأملیدرشأنمعماری
درمثنویمعنوی»(پیشواییوقیومی،)۱۳۹۲،و «شهر
دنیا،شهرعشق:وجوهومراتبشهردرمثنویمعنوی»
(پیشوایی )۱۳۹۲،نیز یاد کنیم.
درمقالۀحاضر،برایفهممفهوم «نقش»درمقامیکی
از مفاهیم جمالشناختی فرهنگ ایرانی در مثنوی
مولوی،مثنویراباخودمثنویقرائتکردهایمومفهوم
نقشرادرآنجستهوباخودمثنویتفسیرکردهایم.به
بیاندیگر،روشمادرتحقیق حاضرروشتفسیردرونی
(متن با متن) است و فقط در هنگام ضرورت ،به دیگر
آثارمولوییامنابعهمعصراومراجعهکردهایم.سامان
نوشتۀحاضرنیز،بهتبعمثنویومراتبمفاهیمدرآن،
ذومراتباست:سخندربارۀنقشراازصورتنقشآغاز
کردهایم و سپس ،مرتبه به مرتبه ،به باطن آن تقرب
جستهایم .مقالۀ حاضر شامل سه فصل است :مبانی
نظری،نقش،فراترازنقش.فصلاولشاملمقدماتو

ملزوماتبحثاست؛ازجملهآراءمولویدربارۀصورت
و معنی و تأثیر آن در خلق و فهم آثار صناعتها .دو
فصل دیگر مقاله نیز بر اساس همان دوگانۀ صورت و
معنی سامان یافته است« :نقش» در مرتبۀ صورتها و
«فراترازنقش»درمرتبۀمعنا.

.۱مبانینظری
درنزدمولویودیگرعارفان،جهانمشتملبردوعالم
است:غیبوشهادت(چیتیک.)۵۱:۱۳۸۸،اینتقسیم
دوگانهدرنزدموالنابهتفصیلبیشتریمیرسد؛بدین
نحوکهعالمغیبخودمشتملاستبردوعالمخیالو
عالم معنا .پس موالنا به سه عالم ،یا سه مرتبه ،قایل
است:عالمصورت(ماده)،عالمواسطهیابرزخ (خیال)،
عالممعنا.دراینسلسلهمراتب،هرعالمعالیترمنشأ
موجودات عالم زیرین است (مولوی.)۱۸۳ :۱۳۸۸ ،
مولوی مدام آدمیان را میخواند که از عالم ماده گذر
کنندوبهاصلومنشأنیکویی(زیبایی)هاراهببرند.این
دعوتاصلواساسجمالشناسیموالناست.نزداوهر
حسنیجلوهایازجمالالهیاستکهازآنسوبهاین
ُ
دنیا سفر کرده (مولوی۱۳۸۷ ،الف /۲ :ب۱۹۱؛ /۵
ب۵۹۲؛ب)۹۸۵؛۲امادرحجابروینمودهاست:
حقتعالى این نقابها را برای مصلحت آفریده
است ،که اگر جمال حق بینقاب روی نماید ،ما
طاقتآننداریموبهرهمندنشویم [.]...حقتعالى
چون بر کوه به حجاب تجلّی میکند ،او را پر
درختوپرگلوسبزهوآراستهمیگرداندوچون
بیحجاب تجلّی میکند ،او را زیر [و] زبر [و]
ذرهذرهمیگرداند( .مولوی)۳۳-۳۲:۱۳۸۸،
با گذشتن از این حجابها و روی آوردن به معنی
است که زیباییها رخ مینماید« :روی به معنی آوردن
اگرچه اول چندان نغز ننمایدّ ،
ال هرچند که رود،
شيرینتر نماید .بهخالف ،صورت اول نغز نماید ،اال
هرچند که با وی بیشتر نشینی ،سرد شوی( ».همان،
)۷۷چنیننگرشیمستلزمگذاراز «صورت »به «معنی»
است؛ دوگانهایکه ازهمۀ دوگانههایمولوی پربسامدتر
است(.چیتیک)۲۳-۲۲:۱۳۸۵،اودرهمۀحوزههای
معرفت،ازجملهجمالشناسی،تفکیکصورتومعنا را
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مبنا میگیرد .در نزد او ،صورتِ بیمعنی ارزش ندارد
«کاراندیشهها
(مولوی۱۳۸۷،الف/۴:بْ :)۲۹۹۵-۲۹۹۳
دارند؛صورهمهتابعاندوآلتاندوبیاندیشهمعطلاند
و جمادند( ».مولوی)۵۳ :۱۳۸۸ ،چنیناستکه بارها
فروماندگان در صورت را تقبیح میکند (مولوی،
۱۳۸۷الف /۱ :ب۵۲۶؛ ب۲۸۹۲ -۲۸۸۸؛  /۳ب۲۳۰۰؛
/۶ب)۱۱۳۹-۱۱۳۷وآدمیرا میخواندتادرصورتها
نمان َد (همان /۱ :ب۷۱۱ -۷۰۹؛ ب۱۰۲۱ -۱۰۱۸؛ /4
ب،۷۵۰ب)۱۲۸۵؛ بلکهازآنهادرگذردوبهمعنینظر
کند:
اشتهاوشوقحاصلکنتاصورتبيننباشیودر
کونومکانهمهمعشوقبینی.صورتاینخلقان
چون جامهاست و این علمها و هنرها و دانشها
کارآنشرابدارد
نقشهایجاماست]...[.پس ْ
که در جا ِم قالبهاست و آن کس که شراب را
مینوشدومیبیند(.مولوی)۶۶:۱۳۸۸،
صورتامریاستذومراتب؛ازصورتهایعالمماده
ْ
گرفته تا «صورتهای خیال»( .مولوی۱۳۸۷ ،ب/۲ :
« )۱۲۲۱معنی»نیزذومراتباست.مراتب فروترمعنی
فاستودرنسبتبا مراتب
درنسبتباصورتهالطی 
باالت ِرمعنیکثیف(.چیتیک)۳۳:۱۳۸۵،اصلومنتهای
معنیخداونداست:
گفت اَل ْ َم ْعنی  ُه َو اهلل شیخ دین  /بحر معنیهای
ربالعالَمین( .مولوی۱۳۸۷،الف/۱:ب)۳۳۳۸
ّ
مولوی بارها و به انحای مختلف تذکار میدهد که
نسبتصورتومعنیبالواسطهومستقیمنیست(همان:
/۱ب۲۶۴۰؛/۴ب)۱۰۱۱-۱۰۰۷؛امادرعینحالبر
آن است که این دو سخت در هم تنیدهاند( .همان/۱ :
ب )۲۹۳۰ -۲۹۲۹پس وصول به معنی جز از طریق
صورت میسر نیست« :صورت نیز اعتباری عظیم دارد.
چهجایاعتبار؟خود ُمشا ِرکاستبامغز.همچنانکه
کاربیمغزبرنمیآید،بیپوستنیزبرنمیآید ...[.اما]
اصلمعنیاست(».مولوی)۱۷:۱۳۸۸،صورتمحمل
معنی است و در نهایت راه به معنی میبرد( .مولوی،
۱۳۸۷الف/۳:ب)۵۳۰-۵۲۶اینقاعدهدرصناعاتنیز
صادقاست و صورت صناعات محملی برای معانی باطنی
آنهاست:

فايــدۀ هــر ظاهــري خــود باطــن اســت
همچــو نفــع انــدر دواهــا کامــن اســت
هيــچ نقاشــي نــگارد زيــن نقــش
بــي اميــد نفــع بهــر عيــن نقــش
بلکــه بهــر ميهمانــان و  ِکهــان
کــه بــه فرجــه وارهنــد از اندهــان
شــادي ب َ ْچــگان و يــاد دوســتان
ِ
دوســتان رفتــه را از نقــش آن
هيــچ کوزهگــر کنــد کــوزه شــتاب
بهــر عيــن کــوزه نــه بــر بــوي آب
هيــچ کاســهگر کنــد کاســه تمــام
بهــر عيــن کاســه نــه بهــر طعــام
هيــچ خطاطــي نويســد خــط بــه فــن
بهــر عيــن خــط نــه بهــر خوانــدن
ب اســت
نقــش ظاهــر بهــر نقــش غايــ 
وان بــراي غايــب ديگــر ببســت
شــمر
تــا ســوم چــارم دهــم بــر مي َ
ايــن فوايــد را بــه مقــدار نظــر
(همان/۴:ب)۲۸۸۸-۲۸۸۰
صورت هر صناعتی ،همچون نقاشی ،بازتاب معنی
آناست(مولوی)۱۳۰:۱۳۸۸،واگرمعنینیکوباشد،
در صورت آن صناعت نیز اثر میکند ۳.شمس تبریزی
«صورت نیکوست چون
نیز سخنی در این باب دارد:
ْ
کار معنی دارد( ».شمس
معنی با آن یار باشد؛ اگر نه ْ
تبریزی )۷۱۰ :۱۳۸۵ ،بنا بر این ،صورت یک صناعت
معنی لطیفش نیکو شود .برای
ممکن است به واسطۀ
ِ
نیلبهاینمقام،هنرمن ِدصناعتگربایداهلذکرباشد.
از منظر مولوی ،بنای خانۀ دنیا از غفلت است
(مولوی)۱۹۷:۱۳۸۸،؛امااگرکسیاینغفلتراباذکر
جهانخودراآبادکند(.همان،
جمعکند،میتواندهردو
ِ
)۱۰۱هنرمندصناعتگرنیزازاینقاعدهمستثنانیست
و اگر اهل ذکر باشد ،میتواند از صناعت خود راهی به
عالممعنا بگشاید.درهرذکر،نشانهای هست که انسان
رابهیادموطناصلیاشمیاندازدوخاطراتآنجهانی
ِ
ذاکردر
را در اوزندهمیکند(.لینگز)۴۴:۱۳۸۹،
سالک ْ
نظر کردن به پدیدههای عالم ،به ظاهرشان اکتفا
نمیکند؛ بلکه آنها را نماد و مظهری از حقایق واالتر
میبیند.نزدعرفاجهانآکندهازمعانیایاستکهمبدأ
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آنهاخداونداست(.اعوانی)۴۷-۴۴:۱۳۸۲،برایآنها،
ششجهتعالممظهرخداومایۀتذکراست(مولوی،
۱۳۸۷الف /۶ :ب )۳۶۴۱ -۳۶۴۰و این مقامی است
خاص شایستگان قرب« :حقتعالی چون بندهای را
شایستۀ مقام قرب گرداند [ ]...از مصنوع به صانع
مینگرد(».مولوی۴)۸۹:۱۳۷۹،مولویخو ْداهلتذکر
وتذکاراست.اودرپسهرزیباییاینجهانی،آنزیبایی
حقیقی را میبیند (مولوی۱۳۸۷ ،الف /۵ :ب -۹۸۵
)۹۹۱وآدمیرا میخواندکهآثارونشانههایخالقرا
در همه جا مشاهده کند .مخلوقات استعارهای بیش
نیستند و هراستعارهپلیاستبهسویحقیقت(.شیمل،
)۴۹-۴۸:۱۳۸۷ازاینروستکهبانگریستنبهصورت
هرنقش،بهفراترازآنگذرمیکند.

نقش
از مثنوی چنین بر میآید که در زمانۀ مولوی،
نقاشانآثارصناعتخودراگاهبهصورتمستقلوگاه
ْ
بر پیکرۀ بناها رسم میکردهاند؛ از خانه (مولوی،
۱۳۸۷الف /۵ :ب )۳۸۰۹ -۳۸۰۷و حمام (همان،
ب)۳۹۱۸گرفتهتامقبره(همان/۶،ب)۱۰۵۴-۱۰۵۳
وقلعه(همان،ب)۳۶۳۶-۳۶۳۵وقصرومسجد(همان،
 /۵ب )۲۹۲۱ -۲۹۱۹و گرمابه (مولوی۱۳۸۷ ،الف/۴ :
ب۸۰۱-۷۷۹؛/۴ب۳۴۸۰-۳۴۷۹؛/۶ب۱۴۷-۱۴۲؛
ب.)۱۵۴۸
درمثنوی ،گاه «نقش»دربرابر «معنی»بهکاررفته
است (همان /۴ ،ب ،)۲۷۱۹ -۲۷۱۷که از قرابت دو
۵
مفهوم «نقش»و «صورت»درنزدمولویخبرمیدهد.
نکتۀ مهم در اینجا این است کهمولویباصورت و نقش
درجنگنیست؛بلکهبافروماندندرآنهامخالفاست.
او بارها صورتگرایان را نکوهش میکند (همان/۱ ،
ب۲۷۵۹؛/۵ب)۱۱۹۹-۱۱۹۷؛اما مقصودشکسانیاند
کهبهنقوشوصورتهابسندهکردهاند(مولوی۱۳۸۷،ب:
 )۸۹۸ /۲و از نقّاش حقیقی عالم غافلاند( ۶.مولوی،
۱۳۸۷الف۳۴۴ /۱ :؛  /۵ :۷۷۸ /۲ب )۱۵۰۲وجه دیگر
مخالفتهای مولوی با نقشهای بیمعنی است؛
نقشهاییکهدرخلقشانهیچغایتیجزخودنقشدر
کار نیست .چنین نقشهایی در نزد او مذموم است و

همچون ناسزا( .مولوی۱۳۸۷ ،الف /۳ :ب )۳۰۱۹نمونۀ
این نقشها در نظر اونقشحماماست؛نقشی که کارش
فقط محظوظ کردن چشم آدمی(شیمل-۱۹۱:۱۳۶۷،
 )۱۹۲و نمونۀصورتِ بیمعنیاست(مولوی۱۳۸۷،الف:
 /۴ب۸۰۱ -۷۷۹؛  /۴ب۳۴۸۰ -۳۴۷۹؛  /۶ب-۱۴۲
۱۴۷؛ب .)۱۵۴۸تفاوت اصلی نقش انسان با نقش دیوار
این است که نقش انسان از باالترین مرتبۀ معنی ،یعنی
جان ،برخوردار است و نقش بر دیوار از فروترین مرتبۀ
آن.
نقــش بــر ديــوار مثــل آدم اســت
بنگــرازصــورتچــهچيــزاوکــماســت
جــانکــماســتآنصــورتبــاتــابرا
رو بجــو آن گوهــر کميــاب را
(همان/۱،ب)۱۰۲۱-۱۰۲۰
ِ
غایتهرنقشبایدچیزیفراترازصورتآنباشد؛
چنانکه بسیاری نقشها را به جهت انبساط خاطر
میکشند(همان/۴،ب)۲۸۸۳-۲۸۸۰؛اماایناولینو
سادهترینکارکردنقشاست .نقشاگرچهخو ْدبیجان
جانآدمیاثرکندودراینحالاست
است،میتواندبر ِ
کهکارکردحقیقیخودرابازمییابد:
نقــشماهــيراچــهدريــاوچــهخــاک
رنــگهنــدوراچــهصابــونوچــهزاک
نقــش اگــر غمگيــن نــگاري بــر ورق
او نــدارد از غــم و شــادي ســبق
صورتــش غمگيــن و او فــارغ از آن
صورتــش خنــدان و او زان بينشــان
ويــنغــموشــاديکــهانــدردلحظــياســت
پيــشآنشــاديوغــمجــزنقــشنيســت
صــورت خنــدان نقــش از بهــر توســت
تــا از آن صــورت شــود معنــي درســت
(همان/۱،ب)۲۷۶۹-۲۷۶۵
به سخن دیگر ،معنی نقش در خود نقش نیست؛
بلکه در آدمی است .کار نقشها این است که معناها را
در آدمیان برمیانگیزند .معنای هر نقش همان معنایی
است که نقش در آدمی برمیانگیزد.
نقش معرکۀ اصحاب صورت و معنی
در مثنوی،
ْ
ظاهربینان چشم به صور و نقوش ظاهری جهان
است.
ْ
دوختهاندواهلمعنیبهملکوتوحقیقتهستینظر
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دارند(.همان/۶:ب)۸۱۸صورتپرستانبهنقشانبیابر
مؤمنانصافیدرنقشهای
پیکرۀمعابدشانمینگرند و
ِ
اینجهانی فرونمیمانند (همان /۵ :ب.)۳۶۰۱ -۳۵۹۹
در این میان ،مولوی دعوت همیشگی خود را تکرار
میکند :گذار از نقشها (مولوی۱۳۸۷ ،الف :ب-۳۷۰۷
۳۷۱۴؛ همو۱۳۸۷ :ب )۶۶۳ /۱ :و وقوف به معانی و
اسرارآنها(.همان:)۶۱۰:
وقــت آن آمــد کــه مــن عريــان شــوم
نقــش بگــذارم سراســر جــان شــوم
(همان/۶،ب)۶۱۳
افالکی در مناقبالعارفین دو حکایت ذکر کرده که
اگرچه رنگی از مبالغه دارد؛ روشنگر مواجهۀ دوگانۀ
مولوی با نقش است .در حکایت نخست ،مولوی
فروماندگان در نقشها را مذمت میکند؛ حتی اگر
ترین نقاشان روزگار ،عینالدوله ،باشد.
زبردست ِ
عینالدولهکهبرایتماشایلوحیمنقوشبهنقشمریم
وعیسی،علیهماالسالم،بهاستانبولسفرکردهاست،در
بازگشت از سفر با مطایبۀ عتابآمیز مولوی مواجه
میشود:
[موالنا]فرمود:ایندوصورتِ خوبازتوشکایت
عظیم میکنند [ ]...که ما هرگز خواب و خور
نداریم و دایماً قایماللیل و صایمال ّنهاریم ،و
عینالدولهماراگذاشتهشبخوابمیکندوروز
میخورد؛ اص ً
ال در موافقت ما نیست .عینالدوله
گفت :ایشان را قطعاً خواب و خور محال است و
سخنوگفتارنیستونقشبیجاناند.فرمودکه
تو که نقش با جانی و چندین صنایع داری و
االرض و
ساختۀ نقّاشی که عالم و آدم و ما فِی
ِ
السماءدستکا ِراوست،رواباشدکهاورابگذاری
ّ
جانبیمعنیکنی،تااز
وخودراعاشقنقشبی ِ
آنصو ِربیخبرچهحاصلشودوتوراچهفایده
رسد؟(افالکی)۵۵۳-۵۵۲/۱:۱۳۸۵،
حکایتدومنیزدربابمواجهۀمولویبانقشاست؛
منتها از نوعی دیگر .در این حکایت ،مولوی در برابر
تمایل همسرش ،گرجیخاتون ،به نقش صورت او ،با
مسامحه رفتارمیکند.گرجیخاتونیادآورآندستهاز
کسانیاستکه فقطباواسطۀنقشهابهآرامشدرونی

دستمییابند:
مگر در آن عهد نقّاشی بود که در صورتگری و
تصویرمص َّوراتمانیثانیبود[...گرجیخاتون]او
راتشریفهادادهاشارتکردکهتاصورتمولوی
رادرطبقی ْ
کاغذرسمیبزندوچنانکهمیبایددر
غایت خوبی بنگارد [ .]...پس عینالدوله با امینی
چندبهحضرتموالناآمد[.]...طبقیچندکاغذ
مخزنیآوردهعینالدولهقلمبردستگرفتهتوجه
نمودوحضرتموالنابرسرپاایستادهبود.نقّاش
نظری بکرد و به تصویر صورت مشغول شد و در
طبقی،بهغایتصورتیلطیفنقشکرد؛دومبار
چوننظرکرد،دیدکهآنچهاولدیدهبودآننبود؛
در طبقی دیگر رسمی زد [ .]...در بیست طبق
گوناگون ،صورتها نبشت و چنان که منظر را
مکررمیکرد،نقشپیکردیگرگونمیدید.متحیر
ماندهنعرهایبزدوبیهوشگشتهقلمهارابشکست
[ .]...حضرت موالنا همین غزل را سرآغاز فرمود
که« :آهچهبیرنگوبینشانکهمنم/کیببینم
مرا چنانکه منم» ...[ .حضرت گرجیخاتون]
مجموع آن صور را در صندوق نهاده در سفر و
حضرباخودمیداشتودرهرحالتیکهشوقآن
حضرتاوراغالبشدی،درحالمص ّورومشَ َّکل
میشدتاآراممیگرفت(.همان)۴۲۶-۴۲۵:
دوحکایت مزبور،نظردوگانۀمولویرادربابنقش
بازمینماید :صورتها و نقشها برای بیشتر آدمیان
فریبنده است؛ اما برای برخی از ایشان واسطهای است
برای نیل به معنا .مولوی در جایی دیگر میگوید که
میتوانازنقشهاآغازکرد؛امابایدازآنهاگذشتوبه
جایی رفت که حقیقت نقشها در آنجاست ــ سفر از
نقشبهفراترازنقش:
همه کس بر دیوار نقش تواند کردن ،که سرش
باشد ،عقلش نباشد؛ چشمش باشد ،بیناییاش
نباشد؛ دستش باشد ،عصایش نباشد؛ سینهاش
باشد،امادلمن ّورشنباشد؛شمشیریشبهدست
باشد،اماشمشیرگذاریاشنباشد.درهرمحرابی،
صورتقندیلکنند؛اماچونشبدرآید،یکذره
روشنایی ندهد .بر دیوار نقش درخت کنند؛ اما
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چونبیفشانی،میوهایفرونیاید.اماآننقشدیوار
راــاگرچهچنیناستــبیفایدهنیست؛ازبهر
آنکهاگرکسیدرزندانیزاییدهشد]...[،فهمکند
که بیرون این زندان عالمی است و شهرهاست و
درختان
چنین صورتهای زیباست و چنین
ِ
میوهدارند که اینجا نقش کردهاند [ .]...ای
محبوسان جهاننادیده ،چارهای نمیکنید؟ آخر
ِ
بنگریددراینصورتهایخوبودراینعجایبها.
آخر این نقشها را حقیقتها باشد ،که هیچ
دروغیبیراستنیست]...[.بیاتاکوتاهکنیمو
این زندان را سوراخ کنیم و به آنجا رویم که
حقیقت این نقشهاست که ما بر آن عاشقیم.
(مولوی.)۱۲۱-۱۲۰:۱۳۷۹،

فراترازنقش
درجمالشناسیمولوی،فراتراز ْ
رنگبیرنگیاست
(همان/۱:ب)۳۵۰۸وفراترازنقشبینقشی(۷.مولوی،
ش است؛
۱۳۸۷ب۷۱۴ /۲ :؛  )۱۳۰۴بینقشی فوق نق 
نقشیآینهواراست(.مولوی،
زیرامنشأجملۀنقشهابی
ِ
۱۳۸۷الف/۵:ب)۲۶۶۶-۲۶۶۵ازاینروستکهصوفی
یا هنرمند با صیقل دادن دل خویش ،آن را مجالی
جملۀ نقشهای غیبی میکند( .همان /۱ :ب۳۱۴۶؛
ب۳۱۵۴-۳۱۵۳؛/۴ب)۲۴۷۴-۲۴۷۳
آينــۀ دل چــون شــود صافــي و پــاک
نقشهــا بينــي بــرون از آب و خــاک
هــم ببينــي نقــش و هــم نقــاش را
فــرش دولــت را و هــم فــراش را
(همان/۲:ب)۷۳-۷۲
ِ
حکایت مِری (مراء) کردن رومیان و
این نکته در
چینیان ،در دفتر اول مثنوی ،بیان شده است .آنها
هرکدام مدعیاند که نقاشترند و پادشاه آنان را
میآزماید.
چينيــان صــد رنــگ از شــه خواســتند
شــه خزينــه بــاز کــرد آن تــا ســتند
هــر صباحــي از خزينــه رنگهــا
چينيــان را راتبــه بــود از عطــا
روميــان گفتنــد نــه لــون و نــه رنــگ
در خــور آيــد کار را جــز دفــع زنــگ

در فروبســتند و صيقــل ميزدنــد
همچــو گــردون ســاده و صافــي شــدند
[]...چينيــانچــونازعمــلفــارغشــدند
از پــي شــادي دهلهــا ميزدنــد
شــه درآمــد ديــد آنجــا نقشهــا
ِ
وقــت لقــا
ميربــود آن عقــل را
بعــد از آن آمــد بــه ســوي روميــان
پــرده را برداشــت رومــی از میــان
عکــس آن تصويــر و آن کردارهــا
زد بريــن صافيشــده ديوارهــا
هرچــه آنجــا ديــد اينجــا بــه نمــود
ديــده را از ديدهخانــه ميربــود
(مولوی۱۳۸۷،الف/۱:ب)۳۴۸۲-۳۴۷۲
چینیان رمز عال ِمان ظاهرند که دل خود را با انواع
علوم و محفوظات نقش زدهاند؛ و رومیان نماد اصحاب
کشف و شهود( .زمانی)۹۹۴ /۱ :۱۳۸۵ ،
روميــان آن صوفيانانــد اي پــدر
بــي ز تکــرار و کتــاب و بــي هنــر
ليــک صيقــل کردهانــد آن ســينهها
پــاک از آز و حــرص و بخــل و کينههــا
آن صفــاي آينــه الشــک دل اســت
کــو نقــوش بیعــدد را قابــل اســت
(مولوی۱۳۸۷،الف/۱:ب)۳۴۸۵-۳۴۸۳
سخن موالنا در اینجا بر نقش و نقاشی متمرکز
نیست و این از نظر او تمثیلی بیش نیست .او همۀ
انسانها را میخواند تا به جای علوم متکثّر ظاهری و
آنچه ظاهرپرستان علم و رمز و مهارت میخوانند ،دل
خود را صیقلی کنند .آنگاه است که حقایق عالم را
آنچنانکه هست در دل خود ،بیواسطه ،خواهند دید.
اما این دعوت موالنا صانعان /هنرمندان را هم شامل
ْ
نقاش صافی باشد ،حقایق عالم را
میشود .اگر دل
بیواسطه مشاهده میکند و این مشاهده ،در نقشهایی
هم که او در عالم ماده بر در و دیوار و چیزها میزند اثر
میکند و ظاهر میگردد .هنرمند بایدازصورتهافراتر
برودودرپیمعنیباشد؛ازقالفراتر برودودرپیحال
باشد؛نفسخودراصیقلدهدوبینقشوبیهنر۸شود،
تاسرانجامپذیراینقشهایغیبی گردد.
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در نزد مولوی ،چنانکه معنی به واسطۀ صورت
منتقلمیشود،بعضیلطایفحسننیزبهواسطۀنقش
متجلیمیشود(.همان/۵:ب)۳۲۸۸-۳۲۸۶راهکمال
برای بعضی بی مدد گرفتن از صورتها دشوار است و
نقش واسطهای برای نیل به معناست؛ ۹اما نقش مطلوب
او نقشی است که به فراتر از خود راه ببرد( .همان/۵ ،
ب )۳۹۰۶درست است که هر نقشی ،ولو نقش زشت و
بیمعنی ،برای صاحبدل و ذاکر آیتی است که او را ،بنا بر
ّنیتش ،از ظاهر نقش فراتر میبرد؛ امابعضینقشهاخود
نیزتعالیبخش است .نقشمطلوبآناستکهواجدمعنی
تعمل
باشد،حاصلتقلید از صورتهای عینی نباشد ،وبی ّ
۱۰
(عمل)دروجودآدمینقشبندد.
در تضــرع جــوي و در افنــاي خويــش
کــزتفکــرجــزصــورنايــدبــهپيــش
ور ز غيــر صورتــت نبــود فــره
صورتــي کان بيتــو زايــد در تــو بــه
(همان/۶،ب)۳۷۵۰-۳۷۴۹
یکی از بهترین مصداقهای نقش مطلوب در نزد
ِ
الصور»
مولویدرآخرین
حکایتبلن ِدمثنوی« ،قلعۀذات ّ
یا«دژهوشربا»،آمدهاست1۱.پادشاهیفرزندانخودرا
ازرفتنبهقلعۀذاتالصورمنعمیکند،کهپوشیدهدر
نقشهاست (همان /۶ :ب)۳۶۳۹ -۳۶۳۳؛ اما وسوسۀ
دیدارقلعهشاهزادگانرا بدانجاراهیمیکند.سرانجام
بهقلعهمیرسندوبهآندرمیآیندوآنراپوشیدهدر
نقشها مییابند؛ نقشهایی که در ایشان عمیقاً اثر
میکند(.همان:ب)۳۷۰۷امادرآنمیان ،تمثالیاست
حاویلطیفهایازنوعیدیگر کهشاهزادگانراازخود
بیخودمیکند(.همان:ب)۳۷۶۳-۳۷۶۰اینبیهوشی
و بیخویشیمقدمۀسفرروحانیسهبرادردرجستجوی
صاحبآنتمثالمیشود؛سفریکهاگرنیکبنگریم،
از همان یک نقش آغاز شده است .در این حکایت،
شاهزادگانهماناصحابذکرومعنیاندکهدرصورت
پدیدههایعالممتوقفنمیشوند؛بلکهدرنظرکردنبه
آنها،خاطراتآنجهانیرابهیادمیآورند1۲.آننقش
نی زمصداقنقوشیاستکهآدمیرابهچیزیفراتراز
خودمیکشاندوواسطۀنیلبهمعنامیشود.
مولوی در غزلیات شمس از چنین نقشها و

ی باتعابیربسیاریسخنگفتهاست؛ازجمله
صورتهای 
نقشهای عالی و غیبی و روحانی و قدسی( .مولوی،
۱۳۸۷ب۲۰۹ /۱ :؛ ۲۱۱؛ ۳۰۴؛  )۶۴۵در نظر او ،فهم
این نقشها تنها با خیال پاک میسر است (همان/۲ ،
۸۸۱؛۱۱۳۱؛)۱۱۳۶وخلقشانبافرونماندندرنقشها
وصورتهایاینجهانیوگذارازآنها(.همان)۷۰۸،در
مثنوی نیز گاه سخن از صورتهایی است که خاصیت
دوران
واسطگیدارند؛صورتهاییکهعاشقسالکرادر
ِ
فراقوهجرانیاریمیکنندتا،بهتدریجازآنهابگذرد
ِ
وق ّوتِ
مجر ِدحقرا بیابد.
ادراکبیواسطۀذات ّ
عشــق صورتهــا بســازد در فــراق
تــا مصــ ِّور ســر کنــد وقــت تــاق
کــهمنــمآناصــلِ اصــلِ هــوشومســت
ِ
عکــسمــابُدهســت
حســن
صــورآن
بــر
ْ
َ
پردههــا را ايــن زمــان برداشــتم
حســن را بيواســطه بفراشــتم
زانــک بــس بــا عکــس مــن دربافتــي
يافتــي
ذاتــم
تجريــد
قــوت
ّ
(مولوی۱۳۸۷،الف/۵:ب)۳۲۸۰-۳۲۷۷
مولوی با نقش «جسمانی» خداوند ،که منتهای
معنیاست،موافقنیست؛ اما راهی میانۀ تنزیه و تشبیه
میپوید« .مثال» واسطهای است که معنای مطلق و
محض الهی را برای انسانها دریافتنی میکند.
اذکــروا اهلل شــاه مــا دســتور داد
انــدر آتــش ديــد مــا را نــور داد
گفــت اگرچــه پاکــم از ذکــر شــما
نيســت اليــق مــر مــرا تصويرهــا
ليــک هرگــز مســت تصويــر و خيــال
درنيابــد ذات مــا را بــي مثــال
ذکــر جســمانه خيــال ناقــص اســت
وصــف شــاهانه از آنهــا خالــص اســت
(همان/۲:ب)۱۷۱۸-۱۷۱۵
البته خوشترآناستکه «معنی»آدمیراازنقش
بینیاز و فارغ کند( .همان /۱ :ب۳۰۹۲؛  /۲ب-۷۱۹
)۷۲۱درچنین مقامیاستکهپردهبرداشتهمیشودو
۱۳
حسنبیواسطهرخمینماید.
درمواجهۀرویدررویُ ،
ی خودنیزدرمیاننقشوفراتر
با این حال،گوییمولو 
از نقش در تردد مدام است؛ گاه برای نیل به معنا به
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نقش روی میآورد و گاه از آن درمیگذرد .در غزلیات
شمس،رباعیایاستکهاینحالتاورابهخوبی نشان
میدهد .اوکهمدامبهفراترازنقش میخواند،دراینجا
خودبهدامنقشمیافتد؛چهبرایاو،بعضی ازنقشها
عینمعناست.
ّ
ظــل تــو از ســایۀ طوبــی خوشتــر
ای
ایرنــجتــوازراحــتعقبــیخوشتــر
پیــش از رخ تــو بنــدۀ معنــی بــودم
ای نقــش تــو از هــزار معنــی خوشتــر
)۱۰۵۳
:۱۳۷۴
(مولــوی،

نتیجه
واژۀ «نقش»درزبانمولویدستکمدومعنادارد
که اگرچه یکسان نیستند؛ به شدت در هم تنیدهاند.
یدر
معناینخستینآنناظربهآثاررایجصناعتنقاش 
زمانۀ اوست و معنای دیگر آن به تقابل هستیشناسانۀ
صورت و معنی راجع است .در معنای اخیر است که
نقشبرمفهومصورتداللتمیکند.مواجهۀمولویبا
ْ
این دو داللت مشابه است .جانمایۀ دعوت او ،چه از
نقشهاینقاشانسخنبگویدوچهازصورتهایاین
جهانی،هموارهیکیاست:گذارازصورتورویآوردن
به معنی .در هر دو وجه ،او آدمی را از فروماندن در
صورتِ نقشهایبیجانوبیمعنیمنعمیکندواورا
به نگریستن در جان و معنی نقشها فرا میخواند.
اصحاب ذکر و معنی چنیناند .آنان در پس هر نقش
اینجهانی ،رشتۀ مراتب معنی آن را میبینند که در
نهایتبهخداوندختممیشود.
با همۀ این اوصاف« ،نقش» در نزد مولوی مذموم
نیست.اگرچهاوبانقوشبیمعنیوفروماندندرآنهادر
ستیزاست؛بعضینقشهارامطلوبمیدارد.دونمونه
ازایننقشهادردوحکایتمهممثنویآمدهاست.در
حکایت «مری کردن رومیان و چینیان» ،مولوی تف ّوق
بیهنریبرهنروبینقشیبرنقشرابیان میکندواین
را کهخلقنقوشعالیتنهاباصفایباطنوصیقلقلب
میسراست؛زیرادراینحالاستکهجملۀنقوشغیبی
برقلبهنرمندصوفی صافینقشمیبندد .حکایت دوم،
«دژ هوشربا» ،راجع به نقشهایی است که پل عالم

معناست .شأن نقش و نقاشی مطلوب در نزد مولوی
تخیلناگزیرند،در
همیناست :کسانیراکهازصورتو ّ
راه وصول به حق و معنی یاری کند؛ تا آنگاه که پرده
میسرگردد.
برداشتهشودومواجهۀرویدرروی ّ

پینوشتها

 .۱مقصود ما در اینجا «زیباییشناسی» (استتیک) مصطلح ،با
مبادیوتوابعخاصفلسفیآن،نیست.
.۲دراینتحقیقشواهدمربوطبهمثنویمعنویرابا شمارۀ
دفتر و بیت معلوم میکنیم .پس (مولوی۱۳۸۷ ،الف/۲ :
ب)۱۹۱بهبیت ۱۹۱ازدفتر دوممثنویراجعاست.
 .۳البته باید توجه داشت که هر معنایی صورت خاص خود را
میطلبدودرهرصورتیتجلیتامنمییابد(.پازوکی:۱۳۸۸،
 )۵۹از سوی دیگر ،معنایی که در بطن اثر قرار گرفته نیز
دلبخواه و اختیاری نیست( .کوماراسوامی )۷۳ :۱۳۸۹ ،پس
هنرمند باید اهل معنی (پازوکی )۹۱ :۱۳۸۴ ،و تشخیص و
مکاشفه باشد (کوماراسوامی )۶۳ -۶۲ :۱۳۸۹ ،تا بتواند با
اتصال به منطق ازلی و الهی هر پدیده ،دریابد که آن شیء
(همان)۵۷:ونسبتصورتومعنیدرآنچگونهباشد.
.۴چنینکسانیاگردستبهخلقصناعتیببرند،نو ِرذکردر
اثرشان هم متجلّی میشود و آن را من ّور خواهد ساخت.
(لینگز)۸۷-۸۶:۱۳۸۹،
.۵توجهبهایننکتهمهماستکهنقشدرمرتبۀصورتاست؛
اماعینآننیست.بهعبارتدیگر،هرنقشیصورتاست؛اما
هرصورتینقشنیست.پرداختنبهنقشبهمعنایافراطدر
پرداختنبهصورتوفروماندندرآناست.
 .۶مولوی در جاهای گوناگون مثنوی و غزلیات شمس و به
انحای مختلف ،نقاش بودن خداوند و نقشهای او را تذکار
میدهد(.همان/۲:ب۲۵۴۲-۲۵۳۷؛/۳ب۱۳۷۳-۱۳۷۲؛
 /۴ب۳۸۲ -۳۸۱؛  /۴ب۲۳۲۷؛ ب۲۹۹۹ -۲۹۹۸؛ /۶
ب۳۴۲۸ -۳۴۲۴؛ مولوی۱۳۸۷ ،ب۵۲۴ /۱ :؛ ۹۹۸ /۲؛
 )۱۳۴۸آدمیان نیز نقشهای خداوندند و از میان آنان،
تاهللعلیه
اولیاءاهللودرصدرهمهوجو ِدحضرتمحمد،صلوا 
وآله،زیباتریننقشهایند(.مولوی۱۳۸۷،الف/۳:ب-۳۸۴۲
۳۸۴۶؛/۴ب)۲۱۴۳-۲۱۴۰
.۷دوگانۀ «نقشوبینقشی»تنهادوگانۀمثنوینیست؛ازاین
دست دوگانهها در مثنوی فراوان است :هنر و بیهنری،
عمارت و ویرانی ،علم و جهل . .... ،در همۀ اینها ،دعوت
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مولویگذارازصورتنگریبهژرفنگریاست.
.۸بیهنرشدنبهیک تعبیریعنیهنرمندازتدبیرومهارتو
فن و صنعتش اکتفا کند
فن و صنعت بپرهیزد؛ زیرا اگر به ّ
هیچ هنری نخواهد آموخت( .پازوکی )۶۲ :۱۳۸۴ ،در نزد
مولوی،هنرازبیهنریآغاز و بدان ختممیشود.اینموضوع
مبنای حکمی همۀ هنرها در عالم کهن ،خاصه در شرق،
است(.هریگل)۱۳۷۷،
 .۹آنهماری شیمل در این باره میگوید :آنکه طبع او افسرده
است باید که نخست در «نقشهای دلربا» که به شکلها و
رنگهایزیبابردیوارنقشبستهاستبنگرد؛اماپسازآن
بایدکهدیدگانخویشرابهسویروزنبرگرداند؛زیراتنها
بهوسیلۀروشنایینوریکهازاینروزنباالییمیتابد،آن
نقشهایرنگینجاندارمیشودوافسونگریخاصخودرا
به دست میآورد :شش جهت حمام و روزن المکان /بر سر
روزنجمالشهریار(شیمل)۱۹۳:۱۳۶۷،
 .۱۰نقش میتواند واجد معانی واال باشد؛ اما به شروطی.
«هنرمندحقیقیباارتباطباعالمخیال،زیباییهایعالمرا
میبیندوآنهاراحیثظهورحقیقتیواالترتلقیمیکندو
میکوشد تا با قوۀ خیال ،و البته با رعایت اصول راهنمای
صنف خویش ،این جنبۀ ظهور را رعایت نماید( ».پازوکی،
)۵۹:۱۳۸۸
شونگار است( .زمانی/۶ :۱۳۸۵ ،
الصور به معنی پُرنق 
 .۱۱ذات ّ
الصوروهوشربا)همنکتهای
)۹۴۲درترادفایندونام(ذات ّ
شونگاراست،هوشمیرباید.
است.آنچهصورتداردوپُرنق 
 .۱۲استاد جاللالدین همایی در تفسیر این نقش میگوید
صورتیکهشاهزادگاندرقلعهدیدند،صورتیمثالیاستاز
صورونقوشیکهانسانقبلازهبوطبهعالمجسمانیآنرا
مشاهده کرده است؛ و آنچه در عالم محسوسات جسمانی
میبیندپرتوهمانصورمثالیاست(.همایی)۲۵:۱۳۴۹،
.۱۳کوماراسوامیدراینبارهمیگوید« :هنر،حتیواالتریننوع
آن،فقطوسیلهایاستبراینیلبهمقصود؛حتیهنرهای
مرتبطباکتابهایمقدستنها «تصویریازورایشیشهای
تاریک»بهمامینمایند؛گرچهداشتنتصویریتاربهمراتب
بهترازنادیدناست،وشمایلنگاریدراینزمینهراهگشاست؛
ولی شمایلنگاری نیز باید پایان یابد ،هنگامی که «مواجهۀ
میسرگردد(».کوماراسوامی)۱۰۱:۱۳۸۹،
رویدرروی» ّ

کتابنامه

اعوانی ،غالمرضا« ،)۱۳۸۲( .مبادی هستیشناختی و
معرفتشناختی نگاه نمادین به جهان» ،خیال ،ش ۵
ص.53-42
افالکی العارفی ،شمسالدین احمد ،)۱۳۸۵( .مناقبالعارفین؛
تصحیحات و حواشی و تعلیقات از تحسین یازیجی ،چ،4
تهران:دنیایکتاب.
«مقدماتیدربارۀمبادیعرفانیهنرو
(،)۱۳۸۲
پازوکی،شهرام.
ّ
زیباییدراسالمبااشارهبهمثنویمعنوی»،هنرهایزیبا،
ش.۱۵
ــــــــ،)۱۳۸۴(.حکمتهنروزیباییدراسالم؛چ ،2تهران:
فرهنگستانهنر.
ــــــــ « ،)۱۳۸۸( .رویکرد عرفانی به هنر اسالمی» ،در:
جستارهایی در چیستی هنر اسالمی :مجموعه مقاالت و
درسگفتارها :دفتر اول؛ تهران :مؤسسۀ تألیف ،ترجمه و
نشرآثارهنری «متن».
پیشوائی،حمیدرضا« )1390( ،آسمانهاوآسمانههادرمثنوی
معنوی :بررسی مراتب معماری در نسبت با هستی و
انسان»،پایاننامۀکارشناسیارشد ،رشتۀمطالعاتمعماری
ایران ،دانشکدۀ معماری و شهرسازی ،دانشگاه شهید
بهشتی.
ــــــــ« ،)۱۳۹۲(.شهردنیا،شهرعشق:وجوهومراتبشهر
درمثنویمعنوی»،نقدنامۀهنر،ش.۴
ــــــــ و مهرداد قیومی بیدهندی« ،)۱۳۹۲( .خاک و خرد:
تأملی در شأن معماری در مثنوی معنوی» ،مطالعات
معماریایران،ش۳ص.36-17
چیتیک ،ویلیام ،)۱۳۸۵( .راه عرفانی عشق :تعالیم معنوی
مولوی؛ترجمۀشهابالدینعباسی،چ ،2تهران:پیکان.
ــــــــ  ،)۱۳۸۸( .علم جهان ،علم جان :ربط جهانشناسی
اسالمیدردنیایجدید؛ترجمۀامیرحسیناصغری ،تهران:
اطالعات.
زمانی ،کریم ،)۱۳۸۵( .شرح جامع مثنوی معنوی؛ ج ۱و ،۶
چ ،20تهران:اطالعات.
شفیعی کدکنی ،محمدرضا (و ،)۱۳۷۲( .).آنسوی حرف و صوت:
گزیدۀ اسرارالتوحید؛ انتخاب و توضیح محمدرضا شفیعی
کدکنی ،تهران :سخن.
شمس تبریزی ،)۱۳۸۵( .مقاالت شمس تبریزی؛ تصحیح و
تعلیقمحمدعلیموحد،چ ،3تهران:خوارزمی.
شیمل،آنهماری،)۱۳۶۷(.شکوهشمس:سیریدرآثاروافکار
موالنا جاللالدین رومی؛ ترجمۀ حسن الهوتی ،تهران:
شرکتانتشاراتعلمیوفرهنگی.
ــــــــ « ،)۱۳۸۷( .مولوی :دیروز ،امروز و فردا» ،در :میراث

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ونعم یونثم رد یشاقن تعانص یسانش لامج رب یدمآرد ،شقن زا رتارف و شقن

مشرف؛ چ،3
مولوی :شعر و عرفان در اسالم؛ ترجمۀ مریم ّ
تهران:سخن.
قیومی بیدهندی ،مهرداد و حمیدرضا پیشوائی،)۱۳۸۹( .
«درآمدیبرنسبتمیانمکانوانساندرمثنویمعنوی»،
موالناپژوهی،ش.۴
کوماراسوامی ،آناندا کنتیش ،)۱۳۸۹( .فلسفۀ هنر شرقی و
مسیحی؛ ترجمۀ امیرحسین ذکرگو ،چ ،2تهران :مؤسسۀ
تألیف،ترجمه،ونشرآثارهنری «متن».
لینگز ،مارتین ،)۱۳۸۹( .کتاب یقین؛ ترجمۀ زهره حاجی
میرصادقی ،تهران:انتشاراتهرمس.
مولوی ،)۱۳۷۴( .کلیات شمس تبریزی؛ تصحیح بدیعالزمان
فروزانفر[ ،بی جا]بوستانکتاب.
ــــــــ  ،)۱۳۷۹( .مجالس سبعه :هفت خطابه؛ تصحیح و
توضیحاتتوفیقه.سبحانی،چ ،3تهران:کیهان.
ــــــــ ۱۳۸۷( .الف) ،مثنوی معنوی :بر اساس نسخۀ
نیکولسن؛ به کوشش سعید حمیدیان ،چ ،4تهران :نشر
قطره.
ــــــــ۱۳۸۷(.ب)،غزلیاتشمستبریز؛مقدمه،گزینشو
تفسیرمحمدرضاشفیعیکدکنی،چ ،3تهران:سخن.
ــــــــ  ،)۱۳۸۸( .فیه ما فیه( :و پیوستهای نویافته)؛ به
تصحیحتوفیقه.سبحانی ،تهران:کتابپارسه.
هریگل ،اویگن ،)۱۳۷۷( .ذن در هنر کمانگیری؛ ترجمۀ ع.
پاشایی،چ ،2تهران :فراروان.
همایی ،جاللالدین ،)۱۳۴۹( .تفسیر مثنوی مولوی :داستان
قلعۀ ذاتالصور یا دژ هوشربا؛ تهران :سازمان چاپ و
انتشاراتدانشگاهتهران.
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