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خوانش هنر تیموری بر مبنای اندیشههای سهروردی
مطالعهای بر نقشمایههای هندسی مسجد گوهرشاد

رویا روزبهانی

*

دانشجوی دکتری رشته پژوهش هنر ،دانشکده هنر ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران (نویسندهی مسئول)
**
اصغر فهیمیفر
دانشیار گروه پژوهش هنر ،دانشکده هنر ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران

تاریخ دریافت مقاله 96/02/23 :تاریخ پذیرش نهایی96/10/18:

چکیــــده:

نقوش تزئینی نقطهی تالقی هنر و اندیشهی عرفانی هستند .بسیاری از مفاهیم اسالمی به هندسه آمیخته است و به دلیل
قرابت ساختاری در سیر تحوالت نقوش جایگاه ویژهای دارد .بررسی هندسهی نقوش دورهی تیموری کاربرد فراوان
این
ِ
نوع خاصی از دستگاه مشبک را نشان میدهد که بر پایهی شبکهای از مختصات شعاعی ،موجب پدیدآمدن اشکال هندسی
خاص از جمله نقوش شمسه و ستاره شدهاست .این پژوهش در پی پاسخگویی به این سؤاالت اصلی و اساسی است که
چرا طراحان تیموری سیستم شعاعی را ارجح دانسته و از آن به عنوان منبعی کام ً
ال جدید برای شکلهای گوناگون استفاده
کردهاند .آیا ترجیح و استفاده از این طرح میتواند با اندیشههای عرفانی رایج در میان هنرمندان این دوره تناسبی داشته باشد
و دیگر اینکه آیا نقش مایههای شعاعی را میتوان براساس آرای سهروردی تحلیل نمود .در این پژوهش ،روش تحقیق
بهصورت توصیفی -تاریخی و تجزی ه و تحلیل اطالعات کیفی و گردآوری اطالعات به روش اسنادی است .نتایج حاصل
از این پژوهش نشان میدهد که انتخاب و کاربرد اشکال هندسی با زیرساخت شعاعی در تزئینات و نقشمایههای تیموری
تصادفی نبوده و مانند سایر اجزای هنر دوران اسالمی از مبانی اعتقادی خاصی برخوردار است .طراحی و انتخاب این
نقشمایهها را میتوان با مفاهیمی چون نور -که محور اصلی فلسفهی اشراق و از مهمترین مفاهیم عرفان اسالمی است -به
عنوان تجلی وجود حق و انوار و تجلیات الهی نسبت داد .پرداختن نمادین به نور و جایگاه محوری آن در رکن و اساس این
نقشمایهها به خوبی دیده میشود؛ ترکیب بندیهای متکثر ،منتشر و زایندهای را پدید میآورد که با وحدت شروع میشود؛
به واسطه تجلی حرکت میکند و دوباره به وحدت بازمیگردد و این خود از صفات نور و حضور هموارهی آن در این نقوش
است .تلفيق ماهرانهی نقوش هندسي با نقوش اسليمي نيز درخور توجه بوده و با تفسیر سهروردی از آی ه نور مطابقت دارد.

** fahimifar@modares.ac.ir

* r.rouzbahani@modares.ac.ir
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در معماری تزئینی ،هر نقش ورای ارزش صوری خود
دارای ارزشی برگرفته از فرهنگ و بیانگر عقیده و آرمان
تداومیافتهی مردم جامعه در نسلها است .آرایههای
معماری از سویی ذهن بیننده را به زیبایی صوری و ظاهری
نقشها و نوع کاربری فضاهای بنایی که نقش و نگارها بر
دیوارهای آن نشسته ،فرا میخوانند و از سوی دیگر دیدگاه
بیننده را به قلمرو و راز و رمزهای فرهنگی و دینی پوشیده
در مفاهیم نقشها میگشایند .1با دریافت مفاهیم نمادین
نقش و نگارها در معماری تزئینی و ریشهیابی آنها ،میتوان
به شناخت ذهن و اندیشهی معماران و در نتیجه به فرهنگ
مردم و جهانبینی و آرمانهای آنان دست یافت .در هنر
اسالمی ،نقشهای هندسی از اهمیت ویژهای برخوردارند
که باید روابط و قوانین این نقشها رمزگشایی گردد.2
در فلسفه و عرفان اسالمي ،نور از جايگاه متعالي و نماياني
برخوردار است .از اين رو ،انديشمندان مسلمان ايراني
توجه ويژهاي به آن داشتهاند .ابن سينا 3تفسيري بر آيه
نور نگاشته و امام محمدغزالي 4در مشكاه االنوار به بحث
دربارهی نور ميپردازد .در آثار نجمالدين كبري 5و نجم
رازي 6نيز به اين مقوله توجه شده است؛ اما هيچيك به
اندازهی سهروردي به اين معنا نپرداختهاند .سهروردی یکی
از فالسفه و حکمای بزرگ مسلمان در قرن ششم ه.ق.
و مؤسس حکمت اشراق است .حکمت اشراق به عنوان
حکمتی بحثی-ذوقی ،فلسفهای نورمحور است که در
مقایسه با فلسفههای متعارف که حکمت بحثی صرف و
وجودمحور بودهاند؛ تحولی شگرف در حوزهی تفکر فلسفی
ایرانی -اسالمی به شمار میآید .نظریهی مراتب وجودی
نوراالنوار او که در حکمهاالشراق متجلی شد و نیز تجلی
وجود حق مطلق در حضرات خمس ابنعربی ،جهانبینی
عرفانی و برهانی لطیفی در جهان اسالم بنیاد نهاد که
به دلیل بنیانهای عرفانی و زیباییشناختیاش مهمترین
تأثیرش را در هنر بهجای گذاشت و توانست منبع و مرجع
جوشش بسیاری از اشراقات هنری و عرفانی باشد.
نماد نور به شيوههاي مختلف در هنرهاي ايراني -اسالمي به
كار رفته و هنرمندان مسلمان از اين نماد به ويژه در دوراني

كه هم زمان با رواج انديشههاي اشراقي در فرهنگ ايران
است بخصوص در دوران تيموري و صفوي استفاده فراوان
كردهاند .حكومت تيموريان ( 903-771هـ.ق ).حكومتي
مبتني بر اسالم بود .شاهرخ فرزند و جانشين تيمور (دوران
حكومت  850-807هـ.ق )7.به اصحاب شريعت و فضال
و اهل طريقت و عرفا معتقد بود و به اهل تصوف ارادت
بسيار داشت .8در كتب تاريخي دوران تيموري و صفوي
مورخان زيادي به اين نكته اشاره كردهاند و همواره ارتباط
نزديكي ميان عرفا و متصوفه و حلقههاي آنها با هنرمندان
وجود داشته است .9دربار پادشاهان تيموري جايگاه خوبي
براي عرفا و هنرمندان بود .به اين ترتيب انديشهها بدون
دشواري با يكديگر در تبادل بودند و كششي خاص در
مجامع آنها نسبت به معرفت ايجاد ميكرد .از مهمترين
اين ارتباطها كه بر يكي از مشهورترين وزرای دورهی
تيموري تأثير گذاشته است؛ ارتباط امير عليشير نوايي و
جامي 10عارف مطرح دورهی تيموري است؛ از طرفي امير
عليشير حامي بزرگ آثار هنري بود و به همين دليل ارتباط
ميان او و جامي ،سبب نفوذ انديشههاي عارفانه وي در
تفكرات عليشير شد.
مطالعهی قرون  8و  9هجري قمری پيوندي عميق ميان
سنت اشراقي و انديشه هنرمندان را نشان ميدهد .بستر
تحقق اين رابطه و پيوند ،انديشههاي صوفيانه است كه
در فرهنگ سنتي دوران اسالمي بخصوص دوران تيموري
رواج داشت .آنچه از سير و نظر در رسائل به جاي مانده
از اين عصر برميآيد سرسپردن هنرمندان به انديشههاي
اشراقي است كه در جان آنان حضوري عميق يافته است.11
معماري ايراني-اسالمي به ويژه تزئين بنا به مثابه ابزاري
براي بيان معنا و مفاهيم معرفتشناختي ،حامل ارزشهاي
واالي معنوي و عرفاني است .با توجه به اين كه مفاهيم
فلسفي و عرفاني از جملهی نور و عالم نوراني نزد شيخ
اشراق و ديگر حكماي اسالمي مورد توجه واقع شده
است؛ لذا در اين پژوهش سعي ميگردد تا با ارائهی
تبيين مناسبي از مسألهی نور در فلسفهی اشراق و وحدت
نوراالنوار نزد سهروردي به عنوان مؤسس وجودشناسي اين
مسأله پرداخته شود و آنچه از اين آراء در تزئينات معماري
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ايراني به صورت نقشمايههاي هندسی در كاشيكاري
دوره تيموري نمود بارز دارد؛ با رويكرد زيباييشناسي و
نمادشناسي تحليل گردد تا مشخص شود كه نقشمايههاي
حضور يافته در كاشيكاري تیموری مدلول مفاهيم فلسفي
و عرفاني به ویژه شيخ اشراق هستند و صحنهی ظهور و
نمايش عالم نوراني كه سهروردي آن را با داليل مختلف
عقلي ،نقلي و كشفي ،اثبات و پديدههاي مختلف را در پرتو
آن تبيين نموده است.
اين پژوهش بر اين فرض استوار است كه خاستگاه و اساس
نقشمایههای تیموری در هندسهی نهفته در آن است؛
هندسهای که ریشههای عرفانی دارد و شبکهای از دوایر
و خطوط شعاعی است .چنانکه میتوان مفهوم عرفانی
نور را از این خطوط شعاعی درک کرد و نقشمایهها از
روابط میان آنها حاصل شده است .هدف از انجام اين
پژوهش ،ارائهی تحليلي مناسب درخصوص نقشمايههاي
دوره تيموري و تطبيق اين نقشمايهها با زمينههاي فكري،
مذهبي اين دوره با تأكيد بر مبناي عرفاني است .سؤاالت
تحقيق عبارتاند از:
 oنور چگونه مفهومي است و منظور سهروردي از وحدت
نوراالنوار در فلسفهی اشراق چيست؟
 oآيا مفهوم نور و نوراالنوار -كه نزد سهروردي از اهميت
بااليي برخوردار است -در نقشمايههاي مسجد گوهرشاد
در دورهی تيموري تجلي و نمود داشته است؟
پیشینهی تحقیق

بر بستر ایرانیاش از دیدگاه اصول سنتی مربوط به آن
مورد بررسی قرار دادهاند .مؤلفین کوشیدهاند تا نشان دهند
چگونه همه عناصر در سطوح مختلف ،از سادهترین عنصر
معماری گرفته تا طرح کامل یک محیط شهری ،میتواند
به وحدت دست یابد .تعدادی پژوهش نیز در قالب مقاله
دربارهی نور و عالم مثال سهروردی در نگارگری ایرانی
و سنتی صورت گرفته که تفکرات تأثیرپذیرفته از حکمت
اشراقی نگارگران ایرانی را نشان میدهد؛ از جمله نگارگری
ایرانی تجلیگاه ملکوت خیال به قلم پرویز اسکندرپور خرمی
 ،1390حکمت نوری سهروردی و تأثیر آن بر نگارگری
ایرانی نوشتهی رحیم خوشنظر  ،1387عرفان سهروردی
و زیباییپرستی نوشته دکتر علیاکبر افراسیاب پور ،1387
نور و رنگ در نگارگری ایرانی و معماری اسالمی نوشتهی
رحیم خوشنظر و محمد علی رجبی  1388که مؤلفین
به تأثیر آرای عرفا و حکمای اسالمی بر آثار هنری
میپردازند .همچنین تعدادی پایاننامه نیز در ارتباط با هنر
و اندیشههای شیخ اشراق نگاشته شده که میتوان به این
موارد اشاره نمود :نور و وجود در اندیشه و هنر سهروردی و
عطار بر اساس دو اثر ارزشمند حکمهاالشراق و منطقالطیر
نوشتهی ویدا احمدی (دانشگاه فردوسي مشهد) ،1379
بررسی تطبیقی آرای سهروردی در نگارگری سنتی ایران
نوشتهی فرزانه تاک (دانشگاه تربیت مدرس)  ،1386تحلیل
جایگاه خیال در زیباییشناسی سهروردی نوشتهی فاطمه
شفیعی (دانشگاه تربیت مدرس)  ،1389بررسی اندیشههای
سهروردی در خصوص نور و عالم مثالی و بازتاب آنها
در نگارههای مکتب شیراز دوره تیموری نوشتهی مهدی
فالح درآبد (دانشگاه شاهد)  .1390در خصوص معماری
و تزئینات تیموری نیز مطالعاتی صورتگرفته است از
جمله بررسي تطبيقي مضمون کتيبههاي مسجد گوهرشاد
و مباني اعتقادي شيعه در دورههای تيموري و صفوي،
رباب فغفوري و حسن بلخاری  ،1394تجلی وحدت در
مساجد جامع ایران عصر تیموری ،فاطمه آقچهلو ،1387
بررسی محتوایی کتیبههای مذهبی دوران تیموریان و
صفویان ،مهناز شایستهفر  .1381لیکن با توجه به نتایج
جستجوهای بدست آمده ،هیچ مورد مطالعاتی چه در قالب
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گامهای نخستین مطالعه و بررسی تأثیر فلسفه و عرفان
اسالمی بر هنر توسط سنتگرایان بزرگی چون رنه گنون،
هانری کربن ،فریتیوف شوآن ،آنانداکوماراسوآمی ،مارتین
لینگز ،آن ماری شیمل و سید حسین نصر برداشته شدهاست
راهی که باید ادامه یابد و در این میان تمامی منابع و مراجع
عظیم حکمت ،عرفان و هنر اسالمی مورد تحقیق و تأملی
عمیق و همهجانبه قرار گیرد.
در سالهای اخیر تألیفاتی پیرامون مباحث نور و عالم مثال
و خیال سهروردی و عرفان و زیباییپرستی او نگاشته شده
است؛ برای اولین بار نادر اردالن و الله بختیار در کتاب
حس وحدت در سال  ،1350معماری سنتی اسالمی را
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مقاله ،کتاب و پایاننامه در ارتباط با موضوع این پژوهش
یعنی تأثیر حکمت نوری سهروردی بر نقشمایههای
گرافیکی مکتب هرات یافت نشد؛ و تفاوت پژوهش حاضر
با پژوهشهای پیشین ،هدف پژوهش مبتنی بر شناسایی
حکمت نوری سهروردی و تأثیر این حکمت ،بر پیدایی و
رواج نقشمایههای گرافیکی است.

روش تحقيق

اين پژوهش به روش توصيفي-تحليلي و در قالب
پژوهشهاي كيفي صورت گرفته و شيوهی گردآوري
اطالعات كتابخانهاي بوده است .در آغاز ،مسجد گوهرشاد
به عنوان یکی از باشکوهترین و بزرگترین بنای باقیمانده از
قرن نهم هجری قمری برای بررسی برگزیده و نمونههاي
نقشمايههاي كاشي این دوره شناسايي و بر اساس اهداف
تحقيق و به روش غيراحتمالي انتخاب و تحليل شده است.
پژوهش حاضر در بستري تاريخي صورت گرفته و نتيجهی
آن حاصل تطبيق مفاهيم فلسفي و عرفاني سهروردي با
نقشمايههاي دورهی تيموري است.
تزئينات بنا و نقوش کاشی در دورهی تيموري
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معماری آسیای میانه ،سدهی نهم تا پانزدهم هجری قمری
که کارشناسان آن را اوج معماری اسالمی در این منطقهمیدانند -پیوندی جداییناپذیر با خاندان تیموری دارد.12
ذوق و استعداد معماری تیموری در درجهی اول ،طراحی
نوع جدیدی از ساختار ،یا بیان پیچیدگی انواع پیشین نبود؛
بلکه در تجربهی قدرتمند تزئینات و انواع طاقزنی بوده
است .13در اين دوره ،معماري از نظر عظمت و بزرگي و
از حيث غناي تزئينات به شكوه و شكوفايي بيسابقهاي
دست يافت« .14سطوح سترگ و عظيم براي نخستين بار
با روكشهايي كه حاوي كاشيكاري لعابي و معرق بود؛
تزئيين يافت( ».شراتو  .)42 ،1384اگرچه كاربرد عناصر
تزئيني در معماري به شيوهی سنتي ادامه يافت؛ تيموريان
طاقبندي و انواع كاشيكاري تزئيني را به مرحلهی كمالي
بيسابقه رساندند (فريه  .)99 ،1374مساجدي مانند
گوهرشاد مشهد ،كبود تبريز ،مدرسه خرگرد خراسان ،مسجد
جامع تيمور در سمرقند و همچنين بناهاي ساخته شده در
بخارا و هرات ،نشاندهندهی برجستگي هنر كاشيكاري و

كاربرد آن در بناهاي مذهبي است .بهطور كلي ،اصول طرح
معماري تيموري ارتباط بسيار نزديكي با تزئين هندسي دارد
(ويلبر گلمبك و هلد  .)218 ،1374بهنظر افالطون ،هندسه
اساسیترین ،اصیلترین و مطلوبترین زبان فلسفی است
(لولر  .)8 ،1368اساس هندسي طرح تيموري در جنبههاي
زيادي از معماري آن آشكار است .در تناسبات طرح فضايي،
در ايجاد اشكال ،هندسهی سهبعدي (طاقهاي كوكبي و
مقرنسها) و در سطح دوبعدي تزئين .شکل هندسی،
مفهومی صرف نیست؛ بلکه تصویر آن هم تصویری
بصری و دارای ویژگیهایی است که مفاهیم معمول فاقد
آنها هستند؛ بدین معنی که در برگیرندهی نمود ذهنی
ویژگیهای فضایی است (فیچبین.)114 ،1987 15
در کتاب معماری تیموری آمدهاست که در طراحی نقوش
بکاررفته در بنا ،هر طرح هندسی با ترسیم شبكهاي آغاز
ميشود و سپس نقاط بر روي شبكه طبق روابط هندسي
درون آن معين ميگردد .براي متصل ساختن اين نقاط
خطوطي رسم ميشود كه تقاطع آنها جاي نقاط ثانوي
را تعيين ميكند .سپس هنرمند بايد به طرح خود در شكل
بهوجود آمده مينگريسته؛ درحالي كه پيكرههاي معيني
را برميگزیند؛ بقيه را كنار ميزند .در تزئينات تيموري
شش دستگاه مشبك مورد استفاده قرار ميگرفته است.
 .1ساختي كه بر اساس شبكهاي از مربعها قرار داشت؛ .2
ساختي كه بر اساس خود مربع و مشتقات آن استوار بود؛
 .3ساختي كه بر پايهی نيممربعي و مشتقات آن ،يا مربع
دوگانه آن پيريزي شده است؛  .4ساختي كه بر پايهی
مثلث متساوياالضالع و مشتقات آن و شبكهی مثلثها
متكي بوده است؛  .5ساختي كه بر پايهی تركيبي از مثلث
متساوياالضالع و مربع بنا شده است؛  .6طرحي كه بر
پايهی شبكهاي از مختصات شعاعي نهاده شده که آن را
گره 16مینامند.
دستگاه مشبكي كه بيشتر مورد توجه بوده و ميتوان گفت
در اكثر بناهاي تيموري به كار رفته است؛ شبكهاي است
كه مختصات شعاعي را درون مربع يا مثلث داشته و اين
شبكه ستارههاي دهگوش و پنجگوش را به وجود ميآورده
است .طراحان تيموري تقارن شعاعي را در تزئينات دوبعدي
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ترجيح ميدادند .كاربرد نقش شعاعي به قدري گسترده شده
بود كه در معماري ،نقشهی شعاعي بناهاي بسيار متداول را
هم براي مقاصد مذهبي و هم غيرمذهبي ،بهوجود آورد .در
فن طاقزني نيز طرح شعاعي ترجيح يافته و منجر به اتخاذ
طرحهاي مقرنس شعاعي و كاربرد زياد طاقهاي كوكبي
گرديد كه در سراسر سيستم كاربنديها تجلي يافته است.
نمونههايي از طرحهاي شعاعي را ميتوان در آرامگاه لوتان
آقاي سمرقند ،گور امير در سمرقند ،بويان قلي خان در
بخارا ،در ازارههاي بقاع گازرگاه و تايباد ،مسجد گوهرشاد و
در درگاه مسجد جامع يزد مشاهده كرد.
بررسی نقوش دورههای قبل مشخص میسازد که تا
پیش از دوران تیموری بهرهگیری از نقوش شعاعی کمتر
مورد توجه قرار میگرفته و متدواول نبوده است .از اینرو،
بهمنظور روشن شدن این بحث بهطور مثال میتوان به
مسجد جامع اصفهان ،از قدیمیترین نمونههای مساجد
ایران -که در دورهی سلجوقیان بیشترین تغییرات در
آن اعمال شد و بهلحاظ ویژگیهای معماری و تزئینات و
ابداعات قابل مالحظه است -اشاره داشت .عصر سلجوقی
یکی از مهمترین دورههای هنر اسالمی است که موجب
تحوالت بسیاری در هنر ایران خصوص ًا تزئینات معماری
گشته است .تزئینات آجرکاری سلجوقیان از لحاظ تکنیک

39

و تنوع طرح ،کمال آن را در این دوره از معماری ایران نشان
میدهد (شکفته و دیگران  .)84 ،1394یکی از بخشهایی
که در عصر سلجوقی به بنای مسجد جامع اضافه گردید.
گنبدخانهی تاجالملک با مجموعهای غنی از تزئینات آجری
است که به استناد کتیبه داخل آن در سال 481ه.ق .بنا شده
است .صاحبنظران این گنبد را بهعنوان شاهکار معماری
قرون وسطی در ایران (گرابر ،هاتستین و دیگران ،1389
 )311و موفقیت نبوغ معماران سلجوقی در آمیزش زیبایی
و هندسه دانستهاند (پوپ  .)1213 ،1387قسمت ازاره بنا
ساده و بیپیرایهی آجرکاری شدهاست و در قسمت باالی
آن از انواع تزئینات آجری از جمله انواع تکنیک خفته و
راسته (گل برگردان سه و پنج رجی ،جناغی ،چلیپا ،خفته
راسته برجسته و فرورفته) خفته رفته (چلیپیایی ،بازویی،
کلوکبندان ،هشتوگیر بازوبندی متداخل ،هشتوگیر با
نقش پیچ ستارهای ،لوز و چهارلنگه ،شمسه ششپر ،ششپر
کند ،گره شش هندسی) ،نقوش بر پایه ستاره ششوجهی
(شمسه شش و پیلی) ،چندضلعیهای منظم و نامنظم،
تزئینات آجر با آجر پیشبر و نقوش مهرها استفاده شده
و اغلب با بندکشی گچی زینت شدهاست .جدول  1برخی
نقوش تزئینی رایج بکاررفته در گنبد تاجالملک را نشان
میدهد.

جدول  .1نقوش تزئینی رایج بکاررفته در گنبد تاجالملک مسجد جامع اصفهان (مأخذ :نگارندگان)

نقش
تزئینات خفته و
راسته چلیپا

کاربرد

 دیواره طاق جنوبی طاق نمای شمالی دیواره طاق بزرگ وکوچک ضلع شرقی
 -تزئینات قوس گنبد

بر پایه ستاره شش
وجهی (شمسه شش
و پیلی)

ورودی شرقی
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خفته رفته چلیپایی

تصویر
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چندضلعیهای منظم
و نامنظم
و ستارههای ششپر

تزئینات آجر با آجر
پیشبر
به شکل لوزی
پنج ضلعی

قسمت شمال غربی
قسمت شمال شرقی
قسمت جنوب شرقی
ستونهای

طاقنمای
بیرونی گنبد
ستونهای باریک طرفین
طاقنماهای بزرگ

نقوش مهرها

نقوش هندسی مورد استفاده در كاشيهاي مسجد
گوهرشاد

مسجد گوهرشاد -که در تزئینات آن از کاشی استفاده شده و
اشکال و گرههای هندسی را با استفاده از این عنصر به نمایش
گذاشته -بهترین نمونه برای بررسی حاضر است .تمام صحن این
مسجد پوشیده از کاشی معرق بوده در جایی با آجر و در جایی
دیگر با سنگ و آجر آمیخته است .گنبد مسجد نیز پوشیده از
کاشی نره به رنگ فیروزهای است.
اساس یک نقش و نگار ،یک شکل هندسی اولیه است که با
خطهای کور بدست میآید و به آن هندسه مسطحه میگویند.
انواع بیشماری از اشکال هندسی ،طرحهای مختلفی را بهوجود
میآورند که انعطافپذیر بوده و با مصالح مختلف قابل اجرا
هستند .خطوط گرهها که به ترتیب تکراری هستند از روی
هندسه بدست میآیند که از نظر دید حکم نقش اصلی را ایفا
میکنند و هماهنگی هر کدام از شکلهای جزء بهدست آمده

با شکلهای قرینه تطابق دارند .در شکل هندسی که تشکیل
نقش و نگار را میدهد؛ باید خطوط به طریقی قرار گیرند که
تناسب توجه بیننده را جلب کند .در معماری تیموری هندسه
وسیلهای برای رسیدن به هدف نیست؛ بلکه خود هدف است .در
این دوره اصول و طر ح معماری ارتباط بسیار نزدیکی با تزئینات
هندسی دارد .گرهها و نقوش هندسی مسجد گوهرشاد میتواند
توجه بیننده را ساعتها به خود جلب نماید .با بررسی هندسی
مسجد گوهرشاد ،نقوش هندسی مورد استفاده در تزئین بنا
عبارتند از .1 :17گره با گلچین معقلی .2 ،گره سرمهدان سلی،
 .3گره هشتزهره .4 ،گره هشت طبلدار /هشت طبل حاشیه،
 .5گره هشت چهار لنگه شل /گره هشت چهارلنگه کند شل.6 ،
شمسه هشت صلیب آلت لغت .7 ،شش داوودی .8 ،ششبندی
تهبریده .9 ،هشت مقرنس حاشیهکشی .10 ،شمسه هشت طبل
آلت لغت .11 ،گره کند دو پنج شل .12 ،شمسه و چهار سلی.13 ،
شش و سرمهدان .14 ،گره هشت مربع.

ردیف

نام و توضیح نقش

1

هشت چهار لنگه -سقف
ایوانهای شرقی و غربی

تصویر

طرح

زیر ساخت نقش /دستگاه
مشبک شعاعی (¼ طرح)
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جدول  .2کاربرد دستگاه مشبک شعاعی در نقوش کاشی هندسی مسجد گوهرشاد (مأخذ :نگارندگان)
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هشت چهار لنگه شل
غرفههای فوقانی

هشت چهار لنگه کند شل

2

گره شش داوودی
سرپایههای فوقانی ایوان
غربی

3

گره هشت صلیب آلت لغت
داخل رواقهای شمالی

4

گره کند دو پنج شل
سقف رواقهای فوقانی

گره کند دو پنج شل
طبقه دوم غرفههای مسجد
گره هشت طبل دار
لبه دیوار ایوان جنوبی
5

شمسه و چهار سلی
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6

گره هشت طبل حاشیه
حاشیه در ورودی ایوان
شمالی

42

فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی  /شماره هفدهم /زمستان  / 139۶سال پنجم

7

شش و سرمهدان
سقف رواقهای فوقانی

8

گره هشت طبل آلت لغت

9

شش بندی ته بریده
داخل ایوان مقصوره

10

گره هشت مربع
سردر حرم مطهر از ایوان
شمالی

11

گره هشت مقرنس
حاشیه گلدستهها

12

هشت زهره

همانطور که در جدول  2مشاهده میگردد مطالعه و بررسی
زیر ساخت نقوش بهکار رفته نشانگر آن است که  12نقش
هندسی از  14نقوش هندسی بر پایهی شبکهی شعاعی بوده
و تنها گروه اول (شامل نقوش و گرههای گلچین معقلی) و
دوم (گره سرمهدان سلی) بر پایه این زیر ساخت نیستند.

در ميان فالسفه و متفكران اسالمي شيخ بزرگوار و فيلسوف
عاليمقدار شهابالدين سهروردي ( 587-549هـ.ق ).از
موقعيتي خاص و يگانه برخوردار بوده است .وي مبدع و
موسس حكمت اشراق و به تعبير خودش احياگر حكمت
ذوقي و شهودي بود 18كه در كلمهالتصوف آن را حكمت
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مفهوم نور از منظر سهروردی

نوريه مينامد (سهروردي .)128 ،1375
در نظر سهرودي كه مكتب فلسفياش بر اساس نور و ظهور
استوار است .نور چيزي جز ظهور نيست؛ همانگونه كه ظهور
نيز چيزي جز واقعيت نور نيست .بنابراين ميتوان گفت نور
چيزي است ظاهر بالذات و مظهر للغير .شیخ اشراق نور را
حقيقت واحد دانسته و اختالف آن را جز به نقص و كمال
در نفس حقيقت نور به شمار نميآورد «النور كله في نفسه
اليختلف اال بالكمال و النقصان» (سهروردي .)119 ،1380
وی نور را امري بديهي ،ظاهر و بينياز از تعريف ميداند .به
نظر او «اگر در وجود چيزي بينياز از شرح و تعريف باشد؛
آن امر ظاهر است و چيزي ظاهرتر از نور نيست .بنابراين نور
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آنها که در وجود خود ،وابسته به دیگریاند که آنها را
نور عارض مینامم .دیگر آنها که در وجودشان وابسته به
دیگران نیستند که آنها را نور مجرد مینامم .نور مجرد به
انوار قاهره و انوار اسپهبدیه تقسیم میشود .انوار قاهره نیز دو
قسم است :الف) قواهر طولی ،ب) قواهر عرضی .موجوداتی
که در نهاد خود نور نیستند؛ بر دو قسماند :یکی آنها که
بینیاز از محلاند؛ آنها را جوهر تاریک مینامم .دیگر آنها
که وابسته به موجودات دیگرند؛ آنها را عرضهای ظلمانی
(هیئت ظلمانی) مینامم (سهروردی .)107 ،1373
در نوشتههای سهروردی اشارات زیادی به خورشید شده و
آن را شایستهی تقدیس و بزرگداشت میداند .سهروردی از
خورشید بهعنوان نماد وحدت یاد میکند «اوست آیت توحید
زیرا که او یکی است در مرتبت و او گواهی میدهد به یکی»
(سهروردی « .)184 ،1373شریفتر از وی نیست که وی
پاک از عوارض جسمانی است» (همان .)322 ،سهروردی
از خورشید به عنوان نوراالنوار عالم اجسام یاد میکند «در
موجودات محسوسه هر آنچه نورانیتر است شریفتر است
و شریفترین اجسام «هورخش» است که تاریکی را قهر
میکند .ملک کواکب و رئیس آسمانهاست؛ همه را نور
میدهد و او از کسی نور نمیستاند .پاکا خدایا که او را آفرید
و نورانی گردانید .اوست مثل اعلی در آسمانها و در زمینها
زیرا که اوست نور انوار اجسام چنانکه حقتعالی نور انوار
است از آن عقول و نفوس (همان.)183 ،
هنر و حکمت اشراق

هنرمند سنتی پس از مراسمی مقدماتی که ماهیتی باطنی
دارد شروع به آموختن روش و همینطور روح هنر میکند که
هر دو مبنایی کیمیایی دارند .نمادهای باطنگرایی به گونهای
به هنرها و صنایع جوش خوردهاند که هنرمند و صنعتگر
میتواند با بههم پیوند دادن جنبههای درونی و بیرونی وجود
خود به وسیلهی اثرش به «کمال روحانی» دست پیدا کند
(نصر  .)40 ،1394هر چند سهروردی نیز چون سایر حکماء
اسالمی ،مستقیم ًا به هنر نپرداخته اما ماهیت ذوقی حکمت
اشراق ،مقتضی گذر از استدالل به شهود است یعنی علمی
که بنیاد هنر اسالمی -اشراقی را تشکیل میدهد؛ جز از
طریق شهود بدست نمیآید .میان هنر و حکمت پیوندی
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بيش از هر چيز مستغني از تعريف است» (سهروردي 1373
ج.)106 ،2
سهروردی در نوشتههایش سخن از نور میگوید و قرآن
کریم نیز در معرفی خداوند از واژه نور استفاده میکند.19
شیخ اشراق در تفسیر «اهلل نور السماوات واالرض» میگوید:
«هر چه زنده است بذات خویش نور مجرد است و هر نوری
زنده است بذات خود .حق اول نور انوار است؛ زیرا که خود
اعطاکنندهی حیات و بخشنده نور است .ظاهر است بذات
خود و نمودارکننده و آفرینندهی جهان وجود است .نوریت
همه انوار ساریه فیض نور اوست .و در ادامه میگوید هنگامی
که فکر به امور روحانی مشغول گردد و روی به معارف حقیقی
آرد؛ او شجره مبارکه است زیرا همچنانکه درخت را شاخهها و
میوههاست؛ فکر را نیز شاخهها است و آن انواع افکارست که
بدان میوه نور یقین رسد «یوقد من شجره مبارکه زیتونه ال
شرقیه و ال غربیه» یعنی نه عقل محض است و نه هیوالی
محض و این درخت به عینه درخت موسی است که از او
ندا شنید .و نفوس ما چراغهائیند که این آتش عظیم او را
میافروزد» (سجادی  .)66 ،1363این آیه عالوه بر اینکه
کاملترین آیهی «نوری» قرآن کریم است؛ به تنهایی این
مدعا را اثبات میکند که وجود ،تنها از آن خداوندی است که
به تمامی نور است و این نور دارای مراتبی است که در امثال
و صور ظهور مییابد.
شیخ اشراق نور را امری مشکک و ذومراتب میداند و قائل
است که ماهیات مختلف ،حقیقتی جز نور ندارند .او انواع نور را
به صورت یک سلسلهمراتب طولی مرتب میکند که در رأس
آن نوراالنوار یعنی مصدر تمام نورها واقع است و در پایین این
سلسلهمراتب ظلمت یا عدم نور قرار دارد .در میان نوراالنوار و
ظلمت مطلق ،مراتبی از نور با درجات مختلفی از شدت قرار
دارند .وی جهان هستی را در چهار مقولهی نور جوهری،
نور عارض ،ظلمت جوهری (جسم) و هئیتهای ظلمانی
طبقهبندی کرده است و مینویسد :هر چیزی یا در نهاد خود
نور و روشنایی است یا آن که از نظر نهادش نور و روشنایی
نیست .بنابراین موجودات جهان دو قسماند :موجوداتی که از
نور هستند؛ موجوداتی که نهادشان ظلمت است .خود نور یا
موجوداتی که حقیقتشان نور است؛ دو قسم هستند :یکی
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ازلی برقرار است؛ چرا که هر دو از یک سرچشمه واحد الوهی
الهام میپذیرند و هر دو به زبان رمز بیان میگردند .کار
هنری هنگامی واقعی است که هنرمند شهودی معنوی داشته
باشد .به این ترتیب اثر هنری حقیقی تصویری از حقایق
میسازد و این هنرمند اهل شهود است که قادر به ساختن
چنین تصویری است .بنابراین اثر هنری نه فقط بازتاب
ذهنیات پراکنده و احساسات متفرق یک هنرمند نیست؛ بلکه
محاکاتی است از حقیقت و در درک این حقیقت کمال ُم َدرک
کفایت نمیکند؛ بلکه باید ُمد ِرک نیز کمال متناظر با آن را
دارا باشد؛ و کمال ُمد ِرک فضایل نفسانی اوست (کمالیزاده
.)142 ،1389
هنر ایرانی که پیوندی عمیق و نزدیک با حکمت اشراق دارد؛
بیشتر درصدد نمایان ساختن فضایی است متفاوت با فضای
عالم جسمانی .از آنجایی که نور نماد اندیشهی بنیادین اسالم
یعنی وحدانیت است و شیخ اشراق بر آن بسیار تأکید کرده و
هیچ رمزی نیز عمیقتر از نور برای بیان وحدت الهی وجود
ندارد .از اینرو ،میتوان گفت هنرمند مسلمان در آفرینش
و ارائهی اثر هنری درصدد آن است که نور را در جان خود
متحقق سازد و آن را در اثر خویش به هزاران منعکس گرداند.

شمایههای هندسی
تحلیل نقوش و تجلی نور در نق 
مسجد گوهرشاد

پس از بیان حضور نور و معنا و مفهوم آن در حکمت و
فلسفهی اشراق سهروردی به بررسی حضور این عنصر

فلسفی -عرفانی در نقوش کاشی که از مهمترین مظاهر
بروز مفاهیم معنوی و عرفانی در هنر به شمار میرود 21و
در تزئینات مساجد و اماکن مذهبی دورهی تیموری رکن
اساسی را ایفا میکند؛ پرداخته شده است .با بررسی نقش
مایههای دورهی تیموری (مسجد گوهرشاد) این سؤال مطرح
میگردد که چرا طراحان تیموری سیستم شعاعی را ارجح
دانسته و از آن به عنوان منبعی کام ً
ال جدید برای شکلهای
گوناگون استفاده میکردهاند .آیا ترجیح و استفاده از این طرح
میتواند با اندیشههای عرفانی رایج در میان هنرمندان این
دوره تناسبی داشته باشد .برای روشن ساختن این موضوع
نقشمایههای شعاعی براساس آرای سهروردی تحلیل شده
است.
در این راستا ،یکی از انواع نقشمایههای شعاعی یعنی گره
کند دو پنج به عنوان نمونه انتخاب گردیده که ابتدا به معرفی
روش زیرساختی شعاعی در این نقش پرداخته شده است
(تصویر  .)1برای ترسیم این طرح ابتدا شبکهی زیرساختی
گره در ربع یک زمینهی کامل (واگیره) از گره ،ترسیم
میشود .واگیره کوچکترین جزء قابل تکرار هر گره است که
در چهارچوبی مشخص محاط میشود .22مراحل ترسیم نقش
در تصویر  2نشان داده شده است .با تکمیل واگیره و رسم
سه چهارم دیگر از این گره یک زمینه کامل آن رسم میشود
و با تکرار آن میتوان گره را تا جایی که الزم باشد بسط داد.

تصویر  .1ب .گره کند دو پنج شل ،سقف رواقهای فوقانی مسجد گوهرشاد (باز طراحی نقوش توسط نگارندگان)
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تصویر  1الف .گره کند دو پنج شل ،طبقه دوم غرفههای مسجد گوهرشاد (باز طراحی نقوش توسط نگارندگان)
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تصویر  2الف .مراحل رسم گره (کند دو پنج) روی شبکه زیر ساختی شعاعی با دوایر هم مرکز (بازطراحی توسط نگارندگان)

تصویر  2ب .طرح زیرساخت نقش گره کند دو پنج مبتنی بر دوایر هم مرکز و شعاعهای آن شباهت زیادی با نقش خورشید ،نوراالنوار عالم
جسمانی دارد( .بازطراحی نقش توسط نگارندگان)

] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-08

بررسی زیرساخت طرح نشان میدهد که اساس این طراحی
بر دوایر و شعاعهای آن که در یک مربع قرار گرفته؛ استوار
است .شکل دایره کاملترین شکل در جهان هستی 23است؛
نماد یک واحد غیرمرئی 24و نماد یکی از مظاهر طبیعت یعنی
خورشید .مربع در حالی که توازن واحد را نمایش میدهد؛
«نخستین چهار جهت یعنی شمال ،جنوب ،شرق و غرب را
نشان میدهد .بنابراین از نظر ترسیمی توصیف ماهیت جهانی
را کامل میکند .25شکل مرکزی دایره همراه با شعاعهای آن،
بیشترین شباهت را با شکل ظاهری خورشید دارد.
همان طور که اشاره شد؛ تکیهگاه سهروردی در بحث از
نور ،آیه نور است .وی در تفسیر این آیه میگوید «حق اول
نور است .زیرا که خود اعطاکنندهی حیات و بخشنده نور
است» .در ترسیم این نقش ،این دایره و شعاعهای آن است
که اساس شکل را پدید میآورد .دایره نماد خورشید است و
همانطور که ذکر شد؛ سهروردی از خورشید به نوراالنوار عالم
جسمانی تعبیر کردهاست .پس دایره و شعاعهای آن میتواند
نمادی از نوراالنوار و نورهای ساطع شده از آن باشد و در واقع

نمادی از خداوند محسوب میگردد .بنابراین میتوان گفت
که بدست آوردن همه تناسبات مهم از تقسیم کردن دایره
به کمانهای برابر چیزی جز روش نمادین برای بیان توحید
نیست که همانا عقیده ماوراءالطبیعی وحدانیت الهی است که
مبدأ و معاد جمله کثرات است.26
شعاعهای دایره از چهار جهت مربع که نماد جهانی کامل
است؛ وارد میشوند و موجب پدیداری شکل نهایی میگردند.
سهروردی درباره نور میگوید «...ظاهر است به ذات خود
و نمودارکننده و آفریننده جهان وجود است» .نور در اینجا
رمزی از حضور الهی است .نوری که از محور مرکزی عالم
هستی که نه شرقی است و نه غربی؛ بر تمام عالم میتابد.
از به هم پیوستن شعاعهای دایره نقش شمسه در مرکز
طرح بوجود میآید .شمسه -که بیشترین شباهت ظاهری
را با خورشید دارد -نزد عرفا و متصوفهی اسالمی نماد انوار
حاصل از تجلیات الهی و حقیقت نور خدا و ذات احدیت
است .27مفهوم نور را تداعی میکند و در واقع نمادی از
خداوند محسوب میشود .خورشید نزد شیخ اشراق سزاوار
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تقدیس و بزرگداشت است و آن را شریفترین موجودات
میداند که موجودات دیگر را نور میدهد و خود از کسی نور
نمیستاند« .اوست نوراالنوار اجسام» و همینطور از خورشید
به عنوان «نماد وحدت» یاد میکند .بنابراین نقش شمسه
مرکزی هم میتواند نمادی از نور باشد؛ «نور چیزی جز ظهور
نیست؛ همانگونه که ظهور نیز چیزی جز واقعت نور نیست».
بورکهارت دربارهی دایره در نقوش اسالمی میگوید:
هنرمندان اسالمی که به کار تزئینات هندسی میپرداختند...
اساس کار خویش قرار میدادند و بر آن مبنا
دایرهای را
ِ
تزئینات خود را میانگاشتند؛ محو میکردند .این دایره
مجازی انگاشته شده و نهانی ،باعث میشود خطوط راست
چون اشعه دوایری نامرئی جلوه کنند و از آن جهان ،باورها
و جهان پرلذت دوردست پرستاره نمایان گردد (بورکهارت
.)75 ،1365
در دورهی تیموری تحول تازهای در تزئین بوجود آمد و آن
حضور بیشتر نقشمایههای گیاهی بود .در این دوران نقوش
ملهم از طرحهای مدور و شعاعی ،عموم ًا با نقوش اسلیمی و

ختایی همراه است (تصویر  .)3سهروردی در ادامهی تفسیر
آیه نور میگوید« :هنگامی که فکر به امور روحانی مشغول
گردد و روی به معارف حقیقی آرد؛ او شجره مبارکه است.
زیرا همچنان که درخت را شاخهها و میوههاست؛ فکر را نیز
شاخههاست و آن انواع افکار است که بدان میوه نور یقین
رسد» .در این نقوش میتوان اینگونه اظهار داشت که نقوش
اسلیمی که همانند شاخهها و برگهاست؛ همان شاخهها و
میوههای افکار است که روی به معارف حقیقی آورده و به
نور الهی نزدیک شده است و در اینجا بصورت تمثیل و رمز
بیان گردیده است .در کتیبه واقع بر نمای بیرونی دهانه ایوان
گنبد مقصوره مسجد گوهرشاد آیات  35تا  42سوره نور به
خط ثلث نگارش یافته است .استفاده از آیه نور در این کتیبه،
به عنوان یکی از عرفانیترین آیات قرآن کریم ،بیانگر دیدگاه
بزرگان تصوف در این دوره ،و اشاره به این حقیقت معنوی
است که نور همان خداست و جایی که نور وجود دارد؛ خداوند
نیز وجود خواهد داشت.

تصویر  .3حضور نقوش اسلیمی در کنار نقوش هندسی شعاعی ،تمثیلی از شجره مبارکه (مأخذ :نگارندگان)
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در نظر شیخ اشراق ،خداوند نوراالنوار است و انوار از نور
خداوند ناشی میشوند و مالک تعیین مرتبهی وجودی
موجودات نیز نوری است که هر یک از موجودات دارند و
این همان درجهی معرفت و آگاهی آنهاست .سهروردی
در کتاب المشارع و المطارحات در فصل «فی سلوک
الکحماء المتالهین» انوار وارد بر نفوس سالکان را به چند
نوع تقسیم میکند .1 :نور خاطف .2 ،نور ثابت .3 ،نور طامس
(سهروردی  1373ج .)501 ،1سهروردی همچنین معتقد

است که جماعتی از حکیمان روشنروان و مجردان صاحب
بصیرت از این لذت دیدار در همین عالم نصیب مییابند و
نور عالم اعلی را در همین عالم به صراحت میبینند و در
آن غرق میشوند و خوشیها مییابند (خوشنظر ،1386
 .)42تجلی این آرای سهروردی را میتوان در نقشمایههای
بینظیر گنبد ،طاقیها و در مقرنسهای وروردیها که توسط
ساختار شبکهای شعاعی خلق شدهاند؛ مشاهده کرد (تصویر
 .)4حضور نقشمایههای شعاعی در مرکز و شروع مقرنسها
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که بازتابی از نمونههای مثالی آسمانی ،نزول مأوای آسمانی
به سوی زمین و تبلور جوهر آسمانی در قالبهای زمینیاند؛
تأکیدی بر نزول نور آسمانی بر گسترهی عالم خاکی است؛
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تمثیلی از فیضان نور در عالم مخلوق خداوند که چون
چلچراغی بر سر جان نمازگزاران نور رحمت و معنا و معنویت
میگستراند.

تصویر  .4الف .مقرنس ،مسجد گوهرشاد (مأخذ :ازناوه )38 ،1388

تصویر  .4ب .دوایر هممرکز و تقسیمات شعاعی در مقرنس مسجد گوهرشاد ،تداعیکنندهی نقش خورشید ،تمثیلی از نوراالنوار است همچنین نمایانگر نزول
نور آسمانی بر جان سالکان ،که به مرتبهی معرفت و آگاهی از آن نور بهرهمند میگردند (مأخذ :نگارندگان)
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شمسه که نوعی طرح خورشید مانند و شبیه به دایره در
هنرهای تزئینی است؛ یکی از عناصر شناخته شده در تزئین
گنبدها است .نقش شمسه تجلی نور ایزدی است که در
نگارگری به صورت هالهی نورانی متجلی شده است .هانری
کربن این نور را همان «هاله»ای میداند که در پیرامون
کائنات و موجودات متعلق به عالم نور و اشراق موجود است:
«نوری که برگرد مخلوقات اهورامزدا هاله افکنده است.
همچنین این همان «نور ساطع» از عالم قدس است که
اکسیر معرفت و قدرت و فضلیت تلقی میشود و سرچشمهی
این انوار که سهروردی از آنها سخن میگوید .به طور قطع
همان امری است که به نحو خاص و مختص در اصطالح
خُ َّره بنابر آیین مزدیسنا منطوی است (کربن .)56 ،1388
اینکه هالهی نورانی آرام آرام از تصویرگری جدا میشود و
به زبان انتزاعی خود یعنی شمسه نزدیک میشود؛ گمان

میرود به دلیل تجرد نور باشد که با شکل هندسی دایره
سازگارتر است .این نقش را میتوان در مرکز سقف اکثر بناها
و مساجد تیموری به بهترین شکل آن دید .طرز قرارگیری
نورگیرها و نحوهی ورود نور از پنجرههای مشبک ،هالهی
نورانی را به طرز شگفتآوری متجلی میسازد که دورتادور
گنبد و باالی سر نمازگزاران و سالکان قرار گرفته و تأکید
بسیاری بر حضور نور ایزدی دارد که بسیار مورد تأکید شیخ
اشراق بوده است .همانندی بسیار عمیق و ناگستنی مفهوم
نور با این عناصر مؤید این است که جریان وجود از سوی
وجود مطلق متعال ،به صورت نور جلوه نموده و هر جا که
نشانهای از وجودی هست؛ به حقیقت ،نوری است از انوار
مشرقیه حضرت باریتعالی.

جدول  .3تجلی نور در نقشمایههای دورهی تیموری با توجه به آرای سهروردی (مأخذ :نگارندگان ،بر اساس مندرجات متن حاضر)

شرح
اساس طراحی بر
دوایر و شعاعها

شمسه مرکزی

نقوش با زیر ساخت شعاعی

48

فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی  /شماره هفدهم /زمستان  / 139۶سال پنجم

همراهی نقوش
اسلیمی در کنار
نقوش هندسی

طرح
 دایره خورشید اشعههاینور

 نماد وحدت نوراالنوار عالم جسمانی  -مظهر نوراالنوار ملک کواکب و رئیس (حق تبارک و تعالی) تجلی نور ایزدیآسمانها
 نوربخش موجوداتدیگر

 تفسیر آیه نور شجره مبارکه هنگامی که فکر بهامور روحانی مشغول گردد
و روی به معارف حقیقی
 درخت شاخ و برگ آرد ،او شجره مبارکه استزیرا همچنانکه درخت را
 گلشاخهها و میوههاست،
فکر را نیز شاخهها است
و آن انواع افکارست که
بدان میوه نور یقین رسد

حضور در مراکز
گنبد

 دوایر هممرکز
 -شعاع نور

 تاکید بر قرآن وآیه نور
 سالکان که به نورحق رسیدهاند

 تمثیلی از فیضان نور امری مشکک ونور در عالم مخلوق
ذومراتب است
خداوند
 سلسله مراتب طولی درجههای معرفت وبرای نور قائل است
آگاهی انسانها
 راس همه نورها نور عالم اعلی کهنوراالنوار قرار دارد
بر سر سالکان فرود
 نوریت همه انوار سایهمیآید
فیض نور اوست
 رمز فرود نور در هر چه زنده است بذاتجهان اشکال
خود نور است
 نزول نور و ماوایآسمانی به سوی زمین
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حضور در
مراکز طاقها و
مقرنسها

آراء سهروردی

مفهوم
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نتیجهگیری

در طول تاريخ ايران ،هميشه بين هنر و آداب معنوي برگرفته
از مذهب ارتباط بسيار نزديکي وجود داشته است .در حقيقت
دين يکي از مهمترين عوامل تشکيلدهندهی هنر ،و هنر
زبان عميقترين حکمتهاي بشر و جلوهگاه زيباترين
ِ
احساسات عرفاني بوده است .در دورهی تیموری ارادت دربار
به اهل تصوف و عرفا موجب پدیدآمدن ارتباط نزدیکی میان
دربار ،عرفا و هنرمندان شد .ارتباط بين هنر و اندیشههای
عرفانی در طول دورهی تیموری نسبت به دورههای قبل
شکوفایی و توسعهی بیشتری یافت.
یکی از زیباترین و کاملترین مباحث عرفانی در مورد نور
و مراتب آن در اندیشههای شیخ شهاب الدین سهروردی
استاد و شخصیت برجسته و منحصر به فرد حکمت اشراق
تجلی یافته است؛ سهروردی حق تبارک و تعالی را نوراالنوار
میخواند و معتقد است که آسمان و زمین از نور خداوند
به وجود آمده و موجودات ،به نسبت قرب به نور ،از وجود
بهرهمندند .او معتقد است که نور در مرتبهی حس و ماده،
ضعیفتر از نور در مراتب عالیتر است؛ یعنی هر قدر به
منبع نور و حضرت نوراالنوار نزدیکتر شویم؛ نور خالصتر
و شفافتری حاصل میشود .پس تجرد از ماده به معنای
حرکت و عروج به سمت منبع وجود و نور هستی و دوری
گزیدن از نازلترین درجهی وجود و سایههای نور است.
سهروردی از خورشید نیز به عنوان نوراالنوار عالم اجسام
یاد میکند و آن را شایستهی تقدیس و بزرگداشت میداند.
تأثیرات اندیشههای شیخ اشراق بخصوص مفهوم نور را
میتوان در نقشمایههای تزئینی دورهی تیموری جستجو
کرد .از ویژگیهای نقوش دوران مذکور ،کاربرد وسیع نوع
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خاصی از هندسه با زیرساخت شعاعی است .تقسیمات مبتنی
بر دوایر و شعاعهای این هندسه موجب پدید آمدن نقوش
متنوع بسیاری شدهاست .انتخاب و کاربرد دستگاه هندسی در
تزئینات دورهی تیموری تصادفی نبوده و مانند سایر اجزای
هنر دورهی اسالمی از مبانی اعتقادی خاصی برخوردار است.
طراحی و انتخاب این نقشمایهها میتواند با مفاهیمی چون
نور که محور اصلی فلسفه اشراق و از مهمترین مفاهیم
عرفان اسالمی است؛ به عنوان تجلی وجود حق و انوار و
تجلیات الهی نسبت معناداری داشتهباشد .پرداختن نمادین به
نور و جایگاه محوری آن در رکن و اساس این نقشمایهها
به خوبی دیده میشود؛ ترکیببندیهای متکثر ،منتشر و
زایندهای را پدید میآورد که با وحدت شروع میشود؛ به
واسطهی تجلی حرکت میکند و دوباره به وحدت بازمیگردد
و این خود از صفات نور و حضور همواره آن در این نقوش
است .تلفيق ماهرانهی نقوش هندسي با نقوش اسليمي نيز
درخور توجه بوده و با تفسیر سهروردی از آیه نور مطابقت
دارد.
نقوش و طرحهايي كه براي خلق آثار هنري در دوران تاريخي
ايران استفاده ميشدهاند؛ عموم ًا از مباني فكري قدرتمندي
برخوردار است و حاصل شکلگیری در طول زمان بوده و
هرگز بـه صورت دفعي و یکباره پديد نيامدهاند .اگرچه
تاريخ پيدايش نقوش با زیرساخت شعاعی مربوط به دورهی
تیموریان نیست؛ اما آنچه مسلم است این است که این طرح
در این دورانی که اوج رواج اندیشههای عرفانی شیخ اشراق
بوده کاربرد فراوان داشته و به وفور در آثار و ابنیهی تیموری
دیده میشود.
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پینوشت
( .1بلوکباشی )385 ،1383
)2007 ,Lu & Steinhardt( .2
 .3حكيم ابوعلي سينا ( 428-370هـ.ق ).بزرگترين فيلسوف -دانشمند اسالم و مؤثرترين چهره در قلمرو كلي علوم و فنون است (نصر
.)32 ،1384
 .4ابوحامد محمد غزالي ( 505-450هـق ).در سال  488هـ.ق در طريق دشواري كه به يقين منتهي ميشد ،راه سپرد و به مدت ده سال به
سلك صوفيان درآمد و به تنهايي در بالد اسالمي به سير و سياحت پرداخت (نصر .)37 ،1384
 .5عارف بزرگ قرن ششم هجري است .او شاگرد نجمالدين رازي بود.
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 .6نجم رازی از ديگر عرفاي اسالمي است كه به مطالعه تجليات رنگين و رابطه آنها با احواالت روحاني پرداخته است.
)31 ,1987 Wilber( .7
 .8ميرخواند در روضة الصفا در مورد شاهرخ ميگويد :ميرزا سلطان شاهرخ بن امير تيمور پادشاه شريعتپرور مروت شعار و شهريار عدالتگستر فتوت
دثار بود و در تقويت دين مبين و ترويج شرع سيد المرسلين و تعظيم سادات و تكريم عرفاي معرفت سمات سعي بليغ مينمود (ميرخواند .)1339
 .9اسكندربيك ،تاريخنويس مطرح ،در جاي جاي تاريخ عالمآراي عباسي ،براي تكريم علما ،فضال و حكيمان واژه موالنا ،حضرت و مير را بكار
برده است .اسكندربيك در توصيف يكي از هنرمندان خوشنويس چنين بيان ميكند« :ميرصدرالدين محمد  ...به وفور اخالق حسنه متجلي و
به حيله فضل و دانش متجلي بودند .مناسب اين بود كه اسم شريف مير بر او نهند (اسكندربيك .)129 ،1364
الرحمن بن احمد بن محمد ( ۷۹۳خرگرد ۸۷۱ -هرات) ،معروف به جامی مق ّدمات ادبیات فارسی و عربی را نزد پدرش آموخت
 .10نورال ّدین عبد ّ
و چون خانوادهاش شهر هرات را برای اقامت خود برگزیدند ،او نیز فرصت یافت تا در مدرسه نظامیه هرات که از مراکز علمی معتبر آن زمان
بود ،مشغول به تحصیل شود و علوم متداول زمان خود را همچون صرف و نحو ،منطق ،حکمت مشایی ،حکمت اشراق ،طبیعیات ،ریاضیات،
فقه ،اصول ،حدیث ،قرائت ،و تفسیر به خوبی بیاموزد.
 .11رسائلي مانند قانون الصور و گلزار صفا ،كه اغلب آداب معنوي را منطبق با آموزههاي صوفيانه و يا اهل فتوت در نظر دارند و حتي پيش
از پرداختن به چگونگي كار و شناخت ابزار به بحث درباره امور معنوي و آداب و آيين خاصي كه نزد عرفا و متصوفه رايج است ،پرداختهاند
(خوشنظر .)9 ،1389
 .12درباره معماری تیموری نک:.
;”Pinder- Wilson, “Timurid Architecture”, pp. 728- 758; Golombek and Wilbe, “The Timurid Architecture of Iran and Turan
O’Kane, “Timurid Architecture in Khorasan”; Pope and Acherman, “Timurid Architecture”; O’Kane, “Timurid stucco
”decoration”; Blair and Bloom, “The Art and Architecture of Islam
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)xxii :1 ,Golombek & Wilber( .13
 .14آرتور اپهام پوپ بزرگترین دستاورد ایران را در زمینه تزئینات معماری میداند (پوپ )165 ،1387
Fischbein .15
 .16نقش هندسی که اهل فن آن را «گره» مینامند؛ بافتهای گوناگونی از شکلهای منظم هندسی است (نوایی  .)272 ،1383گره،
مجموعهای از اشکال مختلف هندسی است که به طور هماهنگ و با نظمی خاص در زمینهای مشخص در کنار هم به کار رفته است (سامانیان
)7 ،1378؛ بافتهای پیچیدهای که همگی ترکیبی منظم و همگن دارند و میتوانند از همهسو گسترش یابند؛ بدون آن که ترکیب منظم و
هماهنگشان دستخوش تغییر شود .گرهها نوعی از تزئین معماری ایرانی هستند و براساس قاعدهی معینی با استفاده از خطوط مستقیم شکل
میگیرند و آلتهای گره را به وجود میآورند .گره روی کلیه سطوح مستوی و منحنی و با انواع مصالح مختلف از چوب و عاج و گچ و کاشی
و آجر و سنگ به تنهایی یا مخلوط آنها قابل اجرا است (شریف ،حبیبی و جمال آبادی )61 ،1395
 .17ر.ک :.مصدقیان طرقبه .47-23 ،1384
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Abstract
Any artworks is the souvenir of the artist›s journey through the immaterial world of realities and
intuition. Such art often is based on secret languege. This enables the artist to establish a link between
the innermost and outermost essence of existence. Decorative motifs are considered as the intersection
of art and mystical thought. Many Islamic concepts are mixed with geometry and because of this
structural similarity in patterns of evolution play an important role. In the decorative architecture,
every motif often has a value which is beyond its formal value, derived from culture as it represents
the beliefs and ambitions of the people continued from generation to generation. On the one hand,
architectural ornaments focus the viewer’s mind on the formal beauty of motifs and the function of
spaces, the walls of which hold the motifs, and, on the other hand, the ornaments drew the viewer’
eyes to the realm of cultural and religious secrets hidden in the meanings of the motifs. One is able
to understand the minds and thoughts of architects and thus the culture, worldviews, and ambitions
of the people by understanding the symbolic meanings of the motifs and tracing their origins in
decorative architecture. In Islamic art, geometric motifs are so important that it is necessary to find
the key to discover the connections and patterns in such motifs.
In Islamic philosophy and mysticism, light is considered as manifestation of divine harmony with
a pivotal position. For this reasons, the Iranian Muslim scholars have paid special attention to light.
Suhrawardi was a leading Muslim philosopher and scholar during the 12th century and the founder
of illuminationism, also known as Shaykh al-Ishraq (Master of Illumination). In illuminationism as
a discussing-tasting philosophy, light plays a vital role. Illuminationism was considered as a great
revolution in Persian-Islamic philosophy as compared to the conventional philosophies, which were
merely discussing, existence-based in nature. His idea that light operates at all levels and hierarchies
of reality, which developed from his Philosophy of Illumination, and a major teaching of the School
of Ibn Arabi, i.e.. The Five Divine Presences referring to the five domains in which the God exercises
its influence in a global fashion, both established a subtle mystical-discursive worldview in the
Muslim world that has significantly influenced the arts and become a source and reference for many
artistic and mystical illuminations with its solid mystical and aesthetic foundations.
Light has been used and developed as a symbol in the various forms in Persian-Islamic arts, and
Muslim artists have widely utilized the symbol, especially in the period when illuminationist thoughts
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began to spread in Persian culture during the Timurid (1370-1507) and Safavid (1501-1736) periods. The
Timurid Empire was an Islamic empire. Shahrukh, the son and successor of Timur (Reign, 1405–1447),
trusted sharia, tariqa, and Sufi scholars, and he was highly devoted to Sufism in particular. Plenty historians
have mentioned this in the historical books focusing on the Timurid and Safavid periods. There has been
always existed a close relationship between mystics, Sufis, and artists.
The Persian-Islamic architecture, especially ornamented architecture, carries high spiritual and mystical
values as a means of expression for epistemological meaning and definitions. Philosophical and mystical
concepts such as light and the world of immaterial lights were widely and highly regarded by Shaykh
al-Ishraq and other Islamic scholars. The present study thus aimed to present a proper explanation of the
phenomenon of light in the Philosophy of Illumination from the Suhrawardi’s view as the founder of the
ontology of this phenomenon. The explanation is provided to analyze what has manifested based on such
views in the decorative elements of Persian architecture as geometric motifs on tile work of the Timurid
period with an aesthetic and symbolistic approach to indicate that the existing motifs in the tile work is a
sign of the philosophical and mystical concepts, in particular those of Shaykh al-Ishraq. Such an approach
is also adopted to prove that the motifs are manifestations of the world of immaterial lights that Suhrawardi
proved with rational and theoretical explanations according to that he then described other phenomena. The
present study is based on the assumption that the origins and bases of the Timurid motifs lie in its geometry
with circular and radial patterns, which have its roots in mysticism. Reviewing geometry designs of the
Timurid period shows abundant use of a particular type of grid device which is based on a network of radial
coordinate, lead to the emergence of specific geometric shapes including motifs of Shamse and stars. This
study seeks to answer the basic questions which are why the Timorese system designers considered the
radial system preferred and use it as a completely new resource for the various forms used. Can preference
and use these designs be appropriate with mystical thoughts common among artists of this period, and that
the radial motifs can be analyzed by votes Suhrawardi.
In this research, the research method is descriptive-historical and analyzing qualitative information and
data collection is based on documents method.
The results of this research show that the selection and applying of geometric shapes with radial infrastructure
in decorating and patterns of the Timurid are not random and such other components of the Islamic era of
art is particularly important in principles. Designing and selecting of these designs can be explained by
the concepts of light which is the core of philosophy of illumination and of the most important concepts
in Islamic mysticism, as the expression of truth and light and divine manifestations attributed. Symbolic
addressing of light and its central position in the pillar and foundation of these motifs can be seen very well,
it creates diverse compositions, published and nurturer which begins with unity, moves by manifestation
and again returns to unity and that the light attributes and its always presence is in these motifs. Skillful
combination of geometric designs with arabesque designs also deserves attention and Correspond with the
interpretation of Suhrawardi from the Noor verse. The motifs and patterns found in Persian architectural
works of art were generally built on strong intellectual foundations. Such elements have been the result
of an architectural evolution over time and have not emerged out of nothing all at once. Although the
history of the motifs with radial patterns began long before the Timurid period, such features were certainly
common in architectural works and buildings dating from that period when the mystical views of Shaykh
al-Ishraq prevailed in Iran.

Keywords: Timurid period, decorative motifs, tiling, mysticism, suhrawardi.
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