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)کتابخانه بریتانیا،  در نسخه مصور سه مثنوی خواجوی کرمانی ها مطالعه نقوش هندسی و مفاهیم آن

add. 18113) 

 
 

 چکیده

ها در هنر و زیبایی، مفهوم نماد به خود  کند و این واسطه امر مطلق خود را با واسطه اظهار میدین اسالم، بنابر نظریه تجلی در 

 ،کنند. هنر اسالمی برای تجلی صور مثالی در هنر بیان مفاهیم و ماهیت باطنی خود استفاده می گیرند و از زبان رمز برای می

تواند یکی از  قالب هندسه که خود سنخیتی ذاتی با صور مثالی دارد، را برگزیده است و نقوش هندسی در نگارگری ایرانی می

نامه و  )همای و همایون، کمالسخه سه مثنوی خواجوی کرمانین. باشدگیری از هندسه در بازنمایی عالم مثال  رههای به نمونه

کار رفته  از وجوه مختلف از جمله نقوش هندسی به اسالمی-سنت نقاشی ایرانیدر  add.18113کتابخانه بریتانیا االنوار(،  روضه

بررسی در این زمینه اهمیت ؛ لذا تحقیق و شود عنوان الگو و سرخطی تا اواخر قرن دهم هجری دانسته می به ،ها در نگاره

 ها آن عددی مفاهیمهندسی موجود در این نسخه و تحلیل ی رو هدف از این مقاله معرفی و شناخت الگوها ازاین یابد. می

های  کار رفته در نسخه مصور سه مثنوی، چه ویژگی . نقوش هندسی به1ست. سؤاالت عبارتند از: براساس نظریه تجلی ا

توان برای نقوش هندسی این  های مضمونی می چه تحلیلاسالمی، -راساس نظریه تجلی در هنرهای ایرانیب. 2 دارند؟؛ ساختاری

روش گردآوری اطالعات  تحلیلی انجام شده است.–توصیفیشیوه  ای و به این پژوهش از نوع توسعه .نسخه ارائه کرد؟

 تحلیل اطالعات کیفی است.و روش تجزیه و  از ابزار فیش استای( با استفاده  اسنادی)کتابخانه

تأکید بر این  و اند ترسیم شده 4و  6، 8 اعداد برمبنایترتیب  کار رفته است که به ه نقش هندسی در نسخه سه مثنوی بهدوازد

ها بوده است. در اندیشه اسالمی عدد هشت با عالم مثال در ارتباط است و رمز  منظور بیان مضامین و مفاهیم آن اعداد خاص به

از عالم محسوس به عالم معقول است. عدد چهار نماد زمین و عالم ملک است. عدد شش یادآور شش روز خلقت است و در گذر 

با شود.  و عدد کمال و رمز آسمان در نظر گرفته می ه حرکت استعالم کبیر متناظر با جسم و در عالم صغیر معادل شش قوّ

خواهی، احسان  نشان از نیکه آبی است ک این نسخه غالب نقوش هندسیرنگ شناسی سنتی،  توجه به نظام هفت رنگ در رنگ

قالب در تمدن  و بنا بر تطابق ذاتی ایدههمچنین و غالباً در جوار رنگ مکملش، نخودی، قرار گرفته است.  و نفس امّاره است

اند و در نهایت منجر به  شدهآمیزی  شوند، با رنگ آبی رنگ اکثر نقوش شش ضلعی که رمز آسمان در نظر گرفته می ،اسالمی

 شود. وحدت معنا و قالب می

 

 مضمون. و ساختار، سه مثنوی خواجوی کرمانی، نقوش هندسی ،نگارگریهنر اسالمی،  :کلیدی واژگان
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 مقدمه

نماید.  امر مطلق یا حق خود را با واسطه می ،و بنابر آن است« نظریه تجلی»های بنیادین دین اسالم در هنر اسالمی  از آموزه

 ،هنر اسالمی برای تجلی صور مثالی در هنرکند.  مودن امر مطلق در یک دین، ماهیت هنر دینی آن را تعیین مینوع صورت نُ

یکی از تواند  قالب هندسه که خود سنخیتی ذاتی با صور مثالی دارد، را برگزیده است و نقوش هندسی در نگارگری ایرانی می

اسالمی یکی از -نقوش هندسی در هنرهای ایرانی باشد. و ظهور امر مطلق گیری از هندسه در بازنمایی عالم مثال های بهره نمونه

های فلسفی و  یعنی با درآمیختن هندسه و جنبه؛ پردازند های تصویری است که هنرمندان به مدد آن به بیان حقایق می گونه

اشکال گرایان  در دیدگاه سنتیرند. گ در بیان حقایق بهره می و تمثیلو قدسی، از زبان رمز حکمی و نیز اشارات معنوی 

عنوان نوعی تزئین و آرایه صرف نبوده؛ بلکه هر یک متضمن پیامی است که مخاطب آگاه  به هندسی در هنرهای اسالمی

توان در  ای از این هنر انتزاعی را می مادی به معنا و حقیقت عالی نایل آید. نمونه اهربایست در برخورد با آن از صورت و ظ می

کتابخانه بریتانیا  .م1991هـ.ق/ 898االنوار(،  نامه و روضه )همای و همایون، کمالهای نسخه سه مثنوی خواجوی کرمانی نگاره

add.18113 ها و نقوش  آرایی، تذهیب، آرایه لحاظ صفحه به اسالمی-مشاهده کرد. این نسخه مصور در سنت نقاشی ایرانی

تحقیق و رو  ازاین ؛شود عنوان الگو و سرخطی در نگارگری ایرانی تا اواخر قرن دهم هجری دانسته می ها، به نگاره هندسی درونِ

موجود در نسخه سه مثنوی  ی هندسیالگوهامعرفی و شناخت  هدف این پژوهش یابد. بررسی در این زمینه اهمیت می

کار  . نقوش هندسی به1 عبارتند از: سؤاالت تحقیق است. ها براساس نظریه تجلی آن عددی فاهیمخواجوی کرمانی و تحلیل م

اسالمی، -. بر اساس نظریه تجلی در هنرهای ایرانی2 ؛د؟ندار ساختاریهای  رفته در نسخه مصور سه مثنوی خواجو، چه ویژگی

های  این پژوهش به لحاظ هدف در زمره پژوهش توان برای نقوش هندسی این نسخه ارائه کرد؟. مضمونی میهای  چه تحلیل

 .ای قرار دارد توسعه

 

 روش تحقیق

ای( و با استفاده  صورت اسنادی)کتابخانه روش گردآوری اطالعات بهتحلیلی است. -روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی

های مثنوی خواجوی  جامعه آماری این تحقیق کل نگاره تجزیه و تحلیل اطالعات کیفی است. شو رو از ابزار فیش است

نگاره دارای نقوش و  4نگاره، فقط  9مجلس است. از این  9است که مشتمل بر  (add. 18113)کتابخانه بریتانیا، کرمانی

شیوه  های تحقیق به اند. روش گزینش نمونه شدههای تحقیق در نظر گرفته  عنوان نمونه های هندسی است که به آرایه

همای در دربار »ها عبارتند از:  ها وجود اشکال هندسی در نگاره است. نمونه غیراحتمالی)انتخابی( است و معیار انتخاب نمونه

ی همای و از دفتر اول)مثنو« مجلس روز بعد از عروسی همای و همایون»، «رسیدن همای بر در قلعه همایون»، «فغفور چین

 (.1)جدولاالنوار( از دفتر سوم)مثنوی روضه« بزرگمهر در حضور خسرو انوشیروان»همایون( و نگاره 

 
 های تحقیق. مأخذ: نگارندگان. . معرفی نمونه1جدول

 نمونه شماره دو نمونه شماره یک
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 «.همای در دربار فغفور چین»نگاره 

 از دفتر اول)مثنوی همای و همایون(.

 )پشت(، سومین برگ مصور.26برگه 

 (.99: 1999)خواجوی کرمانی، 

 
 «.رسیدن همای بر در قلعه همایون»نگاره 

 از دفتر اول)مثنوی همای و همایون(.

 )رو(، چهارمین برگ مصور.91برگه 

 (.12)همان: 

 نمونه شماره چهار نمونه شماره سه

 
 «.مجلس روز بعد از عروسی همای و همایون»نگاره 

 دفتر اول)مثنوی همای و همایون(.از 

 )پشت(، هفتمین برگ مصور.16برگه 

 (.99)همان: 

 

 
 «.بزرگمهر در حضور خسرو انوشیروان»نگاره 

 االنوار(. از دفتر سوم)روضه

 )رو(، نهمین برگ مصور.91برگه 

 (.181)همان: 

 

 

و  سه مثنوی خواجوی کرمانی استخراج، ابتدا هر یک از نقوش هندسی از نسخه منظور پاسخ به سؤال یک پژوهش به

نمایی شده است. سپس در بحث ساختاری، این نقوش را از حیث نام، تعداد تکرار، نقش مبنای ترسیمی، موقعیت  بزرگ

است. در شناسایی نام و یافتن شکل هندسی مرجع یا مبنا،  گرفتهقرارگیری در نگاره، تکنیک اجرایی و رنگ مورد ارزیابی قرار 

احیای هنرهای از یاد (، 1989)السعید و پارمان، های هندسی در هنر اسالمی نقشراهنمای نقوش هندسی از جمله از کتب 
)شعرباف، گره و کاربندی(، 1961)زمرشیدی، چینی در معماری اسالمی و هنرهای سنتی گره(، 1984زاده و مفید،  )رئیسرفته

در ادامه در بخش دوم مقاله  ( استفاده شده است.1962)ماهرالنقش، طرح و اجرای نقش در کاشی کاری ایران( و 1982
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 گیری هنرمند نقاش از نقوش هشت، شش و چهار، به بررسی مضمونی و یافتن چرایی بهره، پاسخ به سؤال دو پژوهش جهت به

 پرداخته شده است.عنوان رنگ غالب در نقوش هندسی این نسخه  به آبی و استفاده از رنگ در زیرساخت اکثر نقوش هندسی

 

 پیشینه تحقیق

میان آمده است در دو دسته قابل بررسی  ایرانی صحبت به های  طور کلی آنچه که تاکنون در مورد نقوش هندسی در نگاره به

ها گاه در  اند که این بررسی های هندسی پرداخته نقوش و آرایه 2است: الف. گروهی از تحقیقات که صرفاً به بررسی ساختار فرمی

های هندسی موجود در  پژوهشی بر آرایه»مانند مقاله شود.  حد یک نگاره است و گاه کل یک نسخه مصور را شامل می

بررسی »مقاله ؛ 28شماره ،خراسان بزرگ نشریه، (11-68: 1996نژاد و همکاران،  عظیمی«)میرزا اورنگ ابراهیم های هفت نگاره

پژوهش در هنر و علوم  نشریه (111-166: 1996شیروانی و رضوانی، «)های ظفرنامه تیموری نقوش هندسی اسالمی در نگاره
عنوان منبع و مدرک مهم تصویری برای  از نقاشی و نقوش هندسی موجود در آن به ،ها پژوهشاین برخی از . 6شماره انسانی

الدین بهزاد با  تطبیق نقوش تزئینی معماری دوره تیموری در آثار کمال»؛ مانند مقاله اند  بهره گرفته مطالعه تاریخ معماری ایران

بازیابی تزئینات »مقاله  ؛21شماره ،نگره نشریه (19-98: 1992نشین،  فر و سدره شایسته«)تأکید بر نگاره گدایی بر در مسجد

 شناسی، مطالعات باستان نشریه (299-218: 1998پور و همکاران،  کاظم«)الدین بهزاد های کمال معماری دوره تیموری در نگاره

کاری عهد تیموری در نگارگری مکتب هرات، با نگرش موضوعی به  نگاری تزئینات کاشی بررسی جایگاه واقع»و مقاله  2شماره

 .29شماره مطالعات هنر اسالمی، نشریه (229-212: 1998صادقی و حصاری، «)های بهزاد نگاره

ها یا  . این دست از پژوهشپردازند می و تحلیل مفاهیم حکمی و تمثیلی نقوش هندسی به بررسی گروه دوم از مطالعاتب. 

قدر: نظریه هنر و زیبایی در تمدن   کتابسه مانند  ،اند طور کلی به بیان مفاهیم رمزی در نقوش هندسی اسالمی پرداخته به
تحلیل مضامین و کتاب  سوره مهر نشر (1988ری، )بلخاهندسه خیال و زیباییکتاب  ،سوره مهر نشر (1994)بلخاری، اسالمی

یک هنر خاص اینکه به بررسی نمادین نقوش هندسی در ؛ یا حکمت نشر (1989)کریچلو، شناختی نقوش اسالمی جهان

مطالعه سیر تحول نقوش چلیپایی در تزئینات معماری دوره اسالمی ایران و » مقاله معماری مثالً در زمینه .اختصاص دارد

ها و  تحلیل ریشه»و مقاله  1شماره ،هنرهای تجسمینشریه ، (11-24: 1992رضالو و آیرملو، )«شناسی و نمادشناسی آن زیبایی

در ؛ یا 9شماره،نگارینهنشریه ، (41-18: 1991پور،  )عابددوست و کاظم«مفاهیم نقوش معماری دوره اسالمی در هنر کهن ایرانی

تلخداش،  راسخ«)سرامیک اسالمیهای سفال و  مایه تجلی تخیل مقدس در نقش»مانند مقاله  سفال و سرامیک اسالمیزمینه 

بررسی عناصر »موجود در این دسته در زمینه نقاشی ایرانی مقاله . تنها پژوهش 2، شمارهمایه نقش(، نشریه 61-84: 1988

ای بر  است که سعی در ارائه ادله 19شماره نظر باغنشریه  (61-86: 1999مقدم و یاحقی،  کفشچیان«)نمادین در نگارگری ایران

 وجود روند تکاملی نقوش هندسی در قبل و بعد از اسالم در صورت و محتوا است.

شناسی این نقوش است)گروه  عنوان پیشینه نقوش هندسی مطرح شد یا متمرکز بر وجوه ساختاری و زیبایی همه آنچه که به

 -طور ویژه در معماری ایرانی اسالمی به-ایی غیر از نگارگری ایرانیاول( یا بررسی وجوه حکمی و رمزی این نقوش در هنره

 طور خاص به بررسی یک به  . تنها پژوهش انجام شده در رشته نقاشی نیز بیان مباحث کلی و نظری است و هیچ)گروه دوم(است

نپرداخته ی کرمانی شناختی نقوش هندسی موجود در نسخه مصور سه مثنوی خواجو تحلیل ساختاری و مضمونی زیبایی و

عنوان الگو و  ها، به لحاظ نقوش هندسی درونِ نگاره اسالمی به-و با توجه به اینکه این نسخه مصور در سنت نقاشی ایرانی است

لذا مطالعه و تحقیق در این زمینه  (12: 1999شود)آغداشلو،  سرخطی در نگارگری ایرانی تا اواخر قرن دهم هجری دانسته می

 یابد. اهمیت می

 

 مبانی نظری
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گرایان در مورد نقوش هندسی، به نقوش هندسی نسخه سه مثنوی خواجوی کرمانی  در این مقاله با پذیرش دیدگاه سنت

طور کلی در تبیین ماهیت نقوش اسالمی)هندسی، گیاهی و غیره( دو  بهها پرداخته شده است.  نگریسته و به تجزیه و تحلیل آن

عبارت دیگر، گروه اول  دانند. به برخی ماهیت آن را صرفاً تزئینی و برخی دیگر آن را دینی و اسالمی می؛ دیدگاه وجود دارد

ندسی آن را به مواردی غیر از گریزی و انتزاع ه دانسته و طبیعت و آرایش هدف و مقصود نقوش هنری اسالمی را صرفاً تزئین

و موریس اس.  6، اولگ گرابار1، ارنست گامبریج4، ارنست هرتسفلد9اند. مانند آلویس ریگل مباحث اعتقادی و دینی ارجاع داده

برای نقوش اسالمی ماهیتی باطنی، اعتقادی و  هستند که گرایان از جمله سنت گروهی از محققان. در مقابل این گروه، 8دیمند

اند؛ یعنی این نقوش گرچه در ظاهر تزئینی هستند، اما در بطن خود معانی و مفاهیمی اسالمی دارند. مانند  می قائل شدهاسال

و  19، کوماراسوامی12سید حسین نصر، رنه گنون،  11و تیتوس بورکهارت 19، اتینگهاوزن9، ژرژ مارسه8لویی ماسینیون

تجزیه و براساس دیدگاه گروه دوم نسخه سه مثنوی خواجوی کرمانی مورد  در این مقاله(. 189-186: 1994غیره)بلخاری، 

 گیرد. قرار میتحلیل 

آشکار »، «انکشاف»، «وضوح»معنی  تجلی در لغت بهاست. « نظریه تجلی»های بنیادین دین اسالم در هنر اسالمی  از آموزه

 سوره اعراف 149 ، آیهدر میان عرفا و حکمای اسالمی است. منبع اصلی کاربرد این واژه« از نهانی و کمون در آمدن»و  ،«شدن
در نزد که خداوند در پاسخ به موسی، به صراحت از تجلی خود بر کوه و عدم مشاهده او با چشم سخن گفته است.  است 14

اسالمی است که تمامی موضوعات و -کننده مطلق مفهوم و ماهیت هنر ایرانی حکما عدم صورت نمودن حق در کوه طور، تعیین

نظریه تجلی در نقطه مقابل نظریه (. 981-989: 1994کنند)بلخاری،  ابعاد حیات انسان و جهان را در پرتو امر مطلق تعریف می

ارت دیگر نوع صورت نمودن امر عب در ادیان مسیحیت و هندوئیزم و بالتبع آن هنر مسیحی و هنر هندو است. به« تجسد»

اگر در یک دین امر مطلق صورت بنماید، هنر آن دین هنری آشکارا  کند. مطلق در یک دین، ماهیت هنر دینی آن را تعیین می

 .(199)همان: تجسمی خواهد بود و اگر صورت ننماید، هنری کامالً انتزاعی یا متمایل به انتزاع خواهد بود

ها که همه مظاهر وجودی حق هستند  کند. این واسطه اظهار و نمود پیدا می« با واسطه» ،یا حق« امر مطلق» بنابر نظریه تجلی

امر  قائل به این نظر است که گیرند. پس هنر در اسالم که به خود می« نماد»در عرصه هنر و زیبایی، مفهوم و معنایی چون 

در  -شود واسطه ظاهر می در مقابل نظریه تجسد در هنر مسیحی که بی-ندک نمایاند بلکه تجلی پیدا می مطلق هرگز خود را نمی

های دینی از جمله هنرهای  (. از سوی دیگر هنر و تمدن194-191لزوماً میل به تجرید و تفرید و نماد دارد)همان: ارائه اشکال، 

ز، تمثیل و نماد هستند تا در قالب آن، گیری از زبان رم منظور ایجاد هماهنگی میان فرم و محتوا، مستلزم بهره اسالمی، به

)مددپور، کند مفاهیم و ماهیت باطنی نهفته در آن ادیان را بیان کنند. بنابراین هر نمادی، حقیقتی ماوراء این جهان پیدا می

ی دارد. (. لذا تمدن اسالمی برای تجلی صور مثالی در هنر، قالبی برگزیده است که خود سنخیتی ذاتی با صور مثال986: 1989

باشد که هنر اسالمی خود را مکلف  تجریدی و مثالی است و قالبی مناسب در بازنمایی عالم مثال می هندسه دارای ماهیتی نیمه

سینا در فصل دوم مقاله نخستین الهیات شفا( هندسه مقدار مجرّد  داند. به تعبیر حکمای اسالمی)از جمله ابن به بازنمایی آن می

ای به امور  اند. هندسه در درون خود تشابهات عدیده ا در موضعی مابین عوالم معقول و محسوس قرار دادهاز ماده است و آن ر

شود و در ارتباط  در مرتبه تجسمی به هندسه مبدل می« عدد»(. در این بین 12: 1994الهی و تماثالت متعدد دارد)بلخاری، 

ها و  ها، تمدن (. در اکثر سنت8و  6: 1992شود)گنون،  وجوه کیفی می با عالم هستی، چیزی ورای جنبه کمّی دارد و دربردارنده

ادیانی مانند اسالم که خلقت و آفرینش هستی برپایه هندسه دانسته شده است، عدد اصل اساسی و منشأ همه چیزها و 

رو هندسه تنها ابزار  (. ازاین189: 1991زاده و همکاران،  رود)وثوق شمار می هماهنگی نهفته در عالم و پایه جوهری این عالم به

 یابد. طور ویژه در نقوش هندسی بازتاب می بخشی به جمال الهی است که به هنرمند مسلمان در صورت

در طراحی نقوش هندسی نسخه سه مثنوی خواجوی کرمانی مباحث نظری هنر احتمال اینکه ، ذیل موضوعسه به عنایت با 

 گیرد. قوت می -بوده استمطرح و اهمیت یافتن مضامین عرفانی،  توجه به تفکر و تعقل ،نظریه تجلی مانند- اسالمی ایرانی

و غالباً  هـ.ق4، و بصره بغداددر حوالی عرفانی، -ی فلسفی)جمعیت سرّ الصّفا دار بودن عقاید فکری و فلسفی اخوان ادامهیک. 

در  .هندسه و جنبه کیفی آن در هنر و زیبایی اسالمی( در بغداد قرن هشتم هجری در مورد عدد و متشکل از دانشمندان ایرانی
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فا متأثر از تعالیم الصّ اخوانکند.  اسالمی در پرتو و سایه حکمت و تعقل رشد می-صناعت و هنر در تمدن ایرانی ها نظر آن

دانستند و در غایت همه صناعات  تعالی و معرفت او می ویژه امام هفتم، غایت تمامی صناعات را وصول به حق معصومین به

توانست در فرهنگ و هنر، به خلق آثاری بیانجامد که در طول  این وضع غایت معنوی میتشبیه به حضرت حق را متذکر شدند. 

فاده های معنوی در صنع صناعات و هنر خود است خداشناسی انسان قرار داشته و بنا به غایت معنوی از تمامی بنیان

 .(88-86: 1994)بلخاری، کند

است. از  -زمان تصویرگری این نسخه در بغداد-وجود تعالیم فکری و عقیدتی مکتب تصوف بغداد تا قرن هشتم هجریدو. 

های شاق، دو. اهمیت  جای ریاضت توان به سه مورد زیر اشاره کرد: یک. تفکر و تدّبر به های مهم این مکتب فکری می ویژگی

تر تلقی شدن روح و باطن احکام شریعت نسبت به صورت ظاهری آن)خیاطیان و دالور،  ث وحدت وجود. سه. مهمدادن به بح

 (.21و  24: 1999

های عرفانی  در مکاتب عرفانی بغداد و خراسان نیز مطرح است. اگرچه صحو و سکر در تمام مشرب« سکر»و « صحو»بحث 

معنی  اد صحو و وجه ممیز مکتب خراسان سکر است. صحو در لغت بهشود، ولی ویژگی مهم مکتب عرفانی بغد یافت می

توان آن دسته از عارفانی دانست  اهل صحو، همانند عرفای مکتب بغداد، را میاست. « هوش آمدن از مستی به»، «هوشیار شدن»

تمام و کمال است؛ ثانیاً، ه مرحلنظر آنان اوالً، صحو مرحله بعد از سکر است. یعنی  که صحو را بر سکر ترجیح می دهند؛ زیرا به

کند. در برابر اهل  خبری، ممکن است انسان دست به کرداری مکروه بزند و هوشیار چنین نمی سبب بی آنکه در حالت سکر به

و این که سکر چیزی « خودی بی»عارفانی هستند که به سبب تأکید بر اهمیت ، همانند عرفای مکتب خراسانصحو، اهل سکر، 

. جنید تصوف و شیوه و شود  مکتب بغداد با جنید بغدادی شناخته می دادند. نیست، سکر را بر صحو رجحان میی خود جز بی

هایی که به دوستانش نوشته، پیوسته  (. او صحو را بر سکر برتر دانسته و در نامه82: 1989انصاری، نامد) می« علم»روش خود را 

 (.64: 1989قشیری، داند) ، چنانچه حاصل سکر را شطحیات میبر لزوم حالت صحو و هوشیاری تأکید کرده است

االنوار یکی  روضهتوجه به عقل و خرد در راستای مباحث اسالمی در ادبیات و شعر خواجوی کرمانی نیز بازتاب یافته است. سه. 

ها و حکایاتی  داستان ،یگرانهای اخالقی، صوفیانه و عرفانی خواجو است که در آن از صوفیانی چون جنید بغدادی و د از منظومه

پردازد. به عقیده او مرغ معانی در سایه خرد بارور شده است. عنصری که چون   به ستایش خرد و اندیشه میآن در آورده است و 

کننده  شود. از دید او عقل تبیین کند و سبب کاهش ارتکاب خطا در آدمی می های تار عمل می راهنمایی در شب دلیل و

رو آنکه از خرد رویگردان  کند؛ ازاین هی و واسطه حکمت یونانی است و شعله دانش را در دل و جان آدمی فروزان میهای ال آیه

 :باشد، پرده دریده و گمراه خواهد شد

 مرغ معانی شده ز آن با نوا / ابر معالی شده ز این با حیا

 آن بودت در شب تاری دلیل / این شودت از ره یاری سیل

 پس آرد تو را / و این به بیابان نگذارد تو را آن ز خطا باز

 ناصب را یاب هدایت شده / شارح آیات عنایت شده

 (89: 1988)خواجوی کرمانی، رایحه و روضه روحانیان / واسطه حکمت یونانیان

خردمندی را  بخشی دانسته و داند و آن را اصل مهم مسلمانی و عامل اصلی آگاهی خواجو عقل را مرشد و پیر خردمند خود می

شمرد. از طرفی خواجو معتقد است که عقل نسبت به تمامی اسرار و رموز الهی آگاه نیست و  های بنیادین نبوت برمی از ویژگی

دلیل  ت یونانیان را نمادی از خردگرایی معرفی کرده که بهمهای ابهام رمزگشایی کند. او در ادامه حک تواند از همه پرده نمی

 .(189-188: 1991)مشهور و جلیلی، مات وحیانی چندان کارا و سودمند نیستعاری بودن از الها

منابع و متون دینی و عرفانی و نیز با توجه به اینکه مضامین دینی، عرفانی و حماسی نتیجه اینکه نگارگران مسلمان مبتنی بر 

عانی پرداخته و سعی کامل داشتند تا فرم را گزیدند، در فرم و ساختار به تعمق و تحقیق در باب م را برای تصویرگری خود برمی

 (.161: 1994کار گیرند)بلخاری،  تبع معنا به به
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 . نسخه سه مثنوی خواجوی کرمانی1

 دست جنید در بغداد به م(1982-1419هـ.ق/ 819-889سفارش سلطان احمد جالیر)حکـ.  کرمانی بهنسخه مصور خواجوی 

کتابت شده است. این  «میرعلی ابن الیاس التبریزی الباورچی»قلم خوش  تصویرگری و به« جنیدالسلطانی»، ملقب به بغدادی

ابوالعطا  11که هر سه برگرفته از خمسه است« االنوار روضه»و « نامه کمال»، «همای و همایون»شامل سه مثنوی ترتیب  نسخه به

« نخلبند شعرا»و ملقب به « کرمانی خواجوی»، مشهور به (م1288-1949هـ.ق/ 689-819)محمود بن علی بن محمود

 (.888: 1966است)صفا، 

 
 گانه. مأخذ: نگارندگان. های نسخه سه مثنوی خواجوی کرمانی به تفکیک دفاتر سه . نگاره2جدول

شماره 

 دفتر

تعداد  نام مثنوی

 نگاره

 نام نگاره

همای و  دفتر اول

 همایون

 نبرد همایون با همای وسیله همای و آذرافروز پیدا شدن بهزاد در باغ به 6

 همایون و همای در باغ در حال جشن و سرور همای در دربار فغفور چین

 مجلس روز بعد از عروسی همای و همایون رسیدن همای بر در قلعه همایون

 نبرد علی بن ابی طالب)ع( با سوار عاشق 1 نامه کمال دفتر دوم

 خسرو انوشیروان بزرگمهر در حضور 2 االنوار روضه دفتر سوم

 

سبب مهارتی که در نقاشی کسب کرد به دربار سلطان احمد  الدین شیرازی بود و به جنید متولد شیراز و از شاگردان شمس

امضای جنید در  (.44: 1981؛ کنبی، 91: 1989جالیر راه یافت و به تصویرگری نسخه خواجوی کرمانی پرداخت)قمی، 

عمل »صورت  ( به41)پشت ورق« مجلس روز بعد از عروسی همای و همایون»ام ششمین نگاره از این منظومه به ن

ترین اثر مرقوم یک نقاش ایرانی محسوب  عنوان قدیمی که در سنت نقاشی ایران به آمده است« جنیدالسلطانی نقاش

 منظومه آورده شده است.شناسی این  طور خالصه نسخه . به9در جدول. (66: 1999؛ پاکباز، 29: 1999نژاد،  شود)هاشمی می

 
 شناسی نسخه سه مثنوی خواجوی کرمانی. مأخذ: نگارندگان. . نسخه9جدول

 نام کاتب و 

 شیوه کتابت

 متر سانتی24*9/92 جلد اندازه میرعلی ابن الیاس التبریزی الباورچی، نستعلیق

 متر سانتی1/29*4/92 کاغذ

 متر سانتی1/12*4/18 متن

 برگ 99 تعداد ورق جنیدالسلطانی نام تصویرگر

 نگاره 9 تعداد نگاره م1998هـ.ق/ 898 دوینتتاریخ 

 احتماالً بغدادی جنس کاغذ (add.18113کتابخانه بریتانیا) محل نگهداری

 

 نقوش هندسی در نگارگری ایرانی. 2

های آغازین استفاده از  توان گام جالیریان( را میاسالمی، آثار تصویری مغوالن)ایلخانان و -طور کلی در سنت نقاشی ایرانی به

ها دانست. زیرا تا پیش از اسالم، باالخص در عصر ساسانی، نقوش هندسی رواج داشت؛ ولی این نقوش  نقوش هندسی در نگاره

ش در نقاشی های اولیه این نقو ها مورد توجه بود. نمونه تری داشت و بیشتر جنبه تزئینی آن در هنرهای کاریردی حضور جدی

که سنت جدید نقاشی را بنیاد  استاسالمی در آثار احمد موسی، نقاش دربار ابوسعید بهادر)واپسین سلطان ایلخانی( -ایرانی

آثار احمد  های هندسی در تردید حضور این نقوش و آرایه بیو تاریخ چنگیزی.  نامه ودمنه، معراج نهاد. مانند ابوسعیدنامه، کلیله

. جنیدالسلطانی گردیده است شاگردان و پیروانشبین آن در  وسعه ترشد و  ساز  زمینهشی تدوین شده او، اصول نقا موسی و
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آید که همانند دیگر نگارگران ایرانی از این نقوش بهره  حساب می الدین، از متأثرین احمدموسی به واسطه شاگردی شمس به

 ست.شاهکارهای نگارگری او ای از گرفته است. نسخه مصور خواجوی کرمانی نمونه

و جایگاه مهمی در کیفیات بصری  اسالمی است-استفاده از نقوش هندسی در نقاشی ایرانی جصفوی اواوایل دوره تیموری و 

 ،ساختار نظامند و هندسی در نگارهو ایجاد  الدین بهزاد کمال خصوص تمهیدات شگرف هنرمندان این دوره به ها دارد. نگاره

ای برای رنگ و  نقوش هندسی را صرفاً وسیلهها  آنشد.  بندی و هماهنگی اجزا در تصویر  به غنای رنگی، استحکام ترکیبمنجر 

 ندگیری از نوآوری و ابداع در نقوش هندسه، توانست واسطه بهره ، بلکه عالوه بر میل به تزئین، بهدانستهبه آثار نلعاب بخشیدن 

های نقوش  شاید آخرین نمونه (.26و19: 1991 نشین، و سدره فر د)شایستهبزننگرایانه پیوند  واقع ها را با سنت دنیای خیالی نگاره

محفوظ )م.1162-1682هـ.ق/ 969-989در مکتب مشهد میرزا اورنگ ابراهیم های هفت هندسی در سنت نقاشی ایرانی را نگاره

های سلطنتی  نسخه واپسین نسخه ممتاز در معیار نسخهبر اینکه این   دانست. زیرا عالوه (16در گالری فریر واشینگتن

های  (، از بعد از آن در اواخر دوره صفوی و مکتب اصفهان، نقوش گیاهی جایگزین نقوش و آرایه99: 1999است)پاکباز، 

شود و در  ندرت ظاهر می های رضا عباسی و پیروان او به آرایی طور مثال نقوش هندسی در مجلس شود. به هندسی می

صرفاً در  ،توان شاهد اشکال هندسی های درباری، می اوایل قاجار در پیکرنگاریاما از  .اصالً وجود ندارد ها( صورت ها)یکه نگاره تک

طور  ها و تأثیرپذیری از نقاشی غربی، به سازی واسطه فرنگی های چوبی پشت پیکره بود. از نیمه دوم قاجار به بعد به سیرحد اُ

 گردد. نقاشی ایرانی حذف می کامل نقوش هندسی از

 

 . تحلیل ساختاری نقوش هندسی نسخه سه مثنوی3

گره »، «شش و پلی»نوع است که عبارتند از:  هدوازدکار رفته در نسخه سه مثنوی خواجوی کرمانی،  کل نقوش هندسی به

 ،«دار و ستاره چهار پر ترنجشمسه »، «سه سلی»، «شش)النه زنبوری(»، «شش داودی»، «شمسه ایرانی و بازوبندی»، «مورد

هشت »ینقش هندسی براساس سه نقش مبنا دوازدهاین  4با توجه به جدول .«هشت در هشت» و «و چهار لنگه هشت»

 اند. ترسیم شده« چهار ضلعی»و « شش ضلعی»، «ضلعی

 
 .گان. مأخذ: نگارندی کرمانی. مطالعه نقوش هندسی در نسخه سه مثنوی خواجو4جدول

تعداد  نام نقش نقش تصویر ردیف

 تکرار

نقش 

 مبنا

موقعیت در 

 نگاره

 رنگ تکنیک اجرایی

1 

 

 -دیوار ضلعی 6 بار9 شش و پیلی

 بام

  تلفیق

 و آجرکاری

  کاری کاشی

 روشن ای قهوه

 -آبی

 

2 

 

 -آبی کاری کاشی دیوار ضلعی 6 بار2 _____

 -زرد

 -قرمز

 سفید

9 

 

احتماالً گره 

مورد یا گره 

 مسطر

 8 بار14

 ضلعی

 -دیوار

 -بام لبه

-پنجره

 پوش کف

 -کاری کاشی

 -بری گچ

 چوب چینی گره

 -سفید

 -آبی

 زرد

 

4 
 

 و ایرانی شمسه

 بازوبندی 

 8 بار8

 ضلعی

 -دیوار

 -شلوار نقش

 -نقش پرده

 -نقش قبا

 کاری کاشی

 نقش منسوجات

 -آبی

 سفید

- نگره
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 در چارچوب

1 

 

 4 بار1 _____

 ضلعی

 -زرد کاری کاشی پوش کف

 -نارنجی

 -آبی

 قرمز

6 

 

 داودی شش

 

 -آبی کاری کاشی پوش  کف-دیوار ضلعی 6 بار9

 -زرد

 -سیاه

 قرمز

8 

 

شش)النه 

 زنبوری(

 -آبی کاری کاشی دیوار ضلعی 6 بار1

 زرد

8 

 

 -آبی کاری کاشی دیوار ضلعی 6 بار1 سلی سه

 زرد

9 

 

دار  شمسه ترنج

و ستاره چهار 

 پر

 8 بار1

 ضلعی

 -قرمز کاری کاشی پوش کف

 -سبز

 -سفید

 زرد

هشت و چهار   19

 لنگه

 8 بار1

 ضلعی

 کاری کاشی دیوار

 بری گچ

 -زرد

 سیاه

11 

 

 8 بار1 _____

 ضلعی

 -قرمز کاری کاشی پوش کف

 -نارنجی

 -آبی

 سفید

12 

 

هشت در 

هشت یا هشت 

 تند

 8 بار19

 ضلعی

 روشن ای قهوه چوب درودگری ایوان لبه-پنجره

 

 

شمسه »، «شمسه ایرانی و بازوبندی»، «گره مورد» ، ماننداند نقوشی که بر مبنای هشت ضلعی ترسیم شدهی لحاظ کمّ  به

 بیشترین کاربرد را % 2/89با درصد فراوانی « هشت در هشت)هشت تند(»و  «هشت و چهار لنگه»، «دار و ستاره چهار پر ترنج

نقوشی که در نهایت  % در جایگاه دوم قرار دارد. 18ضلعی با درصد فراوانی  ششبعد از آن  ند.ردادر تصویرگری این نسخه 

ترین استفاده را در میان نقوش هندسی این نسخه   ، کم% 188 درصد فراوانیبا ، اند ضلعی ترسیم شده چهار مبنایبر

 .(1)نموداردارد

 
- نگره .براساس نقوش مبنا، مأخذ: نگارندگان. درصد فراوانی نقوش هندسی نسخه سه مثنوی خواجوی کرمانی 1نمودار

ش
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ولی  ؛دیوارهاست ویژه بهغالباً در سطوح افقی  ،های هندسی نسخه سه مثنوی خواجوی کرمانی موقعیت قرارگیری نقوش و آرایه

کار  هم به پوش، چارچوب در، لبه ایوان و نقش منسوجات)شلوار، قبا و پرده( هایی مانند بام، پنجره، کف تمقسدر ممکن است 

، کاریو آجر کاری کاری، آجرکاری، تلفیق کاشی ها معموالً کاشی . تکنیک اجرایی این نقوش در نگاره(2)نموداردنرفته باش

در اولویت نخست  % 61کاری با درصد فراوانی  کنیک کاشیتپردازی روی منسوجات است؛ ولی  چینی چوب یا نقش بری، گره گچ

 .(9)نمودارقرار دارد

 
 فراوانی موقعیت قرارگیری نقوش هندسی نسخه سه مثنوی خواجوی کرمانی. مأخذ: نگارندگان. . درصد2نمودار

 

 

 اجرایی نقوش هندسی نسخه سه مثنوی خواجوی کرمانی. مأخذ: نگارندگان . درصد فراوانی تکنیک9نمودار

 

ای  رنگ که شامل سفید، سیاه و قهوهشوند. گروه اول یا نظام سه  ا به دو گروه تقسیم میه شناسی سنتی، رنگ در نظام رنگ

روشن)نخودی یا کرم( است؛ گروه دوم یا نظام چهار رنگ که مشتمل بر آبی، سبز، زرد و سرخ است و مکمل گروه اول محسوب 

دهند و این کیفیت متمایز عددی  شناسی سنتی را تشکیل می شوند. این دو گروه یا یکدیگر اَبرگروه هفت رنگ در نظام رنگ می

و تفکیک رنگ در آن، رنگ  4(. با توجه به جدول89و  88: 1999درک نظام رنگ سنتی بسیار مهم است)اردالن و بختیار، در 

%79.2 
%1.8 

%18 

 نقوش برمبنای چهارضلعی نقوش برمبنای شش ضلعی نقوش برمبنای هشت ضلعی
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 چارچوب درب نقش منسوجات لبه ایوان بام کف پوش پنجره دیوار

65% 
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بیشترین کاربرد را در نقوش هندسی ، %  12ی با درصد فراوان های درجه اول است بندی جزء رنگ آبی که در نظام سنتی رنگ

ای روشن)نخودی یا کرم( است که در  آبی، در هنرهای سنتی ایرانی، قهوه ارد. مکمل رنگنسخه سه مثنوی خواجوی کرمانی د

رو خلوص رنگی و درخشش رنگ آبی را بیشتر  نسخه سه مثنوی خواجو همواره در مجاورت رنگ آبی قرار گرفته است. ازاین

هندسی نسخه سه مثنوی آمیزی نقوش  همین دلیل رنگ نخودی بعد از رنگ آبی، بیشترین کاربرد را در رنگ کرده است. به

 (.4)نموداررددا خواجو

 

 

 
 

 ی کرمانی. مأخذ: نگارندگان.خواجو . درصد فراوانی رنگ نقوش هندسی نسخه سه مثنوی4نمودار

 

 

 . تحلیل مضمونی نقوش هندسی نسخه سه مثنوی4

 ترتیب هشت ضلعی، مایه)نقش مبنا( غالب نقوش هندسی نسخه مصور سه مثنوی خواجوی کرمانی، به نقش 1با توجه به نمودار

د تنوع زیادی داشته باشند یا اینکه نتوان است. اگرچه نقوش هندسی در مرحله خلق و چیدمان، می و چهار ضلعی شش ضلعی

سخه سه مثنوی، نقوش براساس اعداد خاصی رسم های هندسی موجود در ن بر مبناهای متفاوتی رسم شوند، اما در طرح

 شود و تأکید ها غالباً سعی شده است بر آنچه مضامین و مفاهیم عددی در این نقوش وجود دارد که عبارت دیگر  اند. به شده

 د.جستجو کر ها آنمعانی مستتر در هنر ایرانی به اعداد و ؟ پاسخ آن را باید در اندیشه اند تکرار شدهها  مدام آن

های متعالی  اسالمی است که برای ادراک ساحت-های ورود به عالم مثالی در هنر ایرانی استفاده از اعداد تمثیلی یکی از روش

و غیره( و  18، فیثاغورث18های نظری این موضوع در آراء بسیاری از فالسفه یونانی)آکویناس رود. ریشه کار می وجود به

کنیم،  ها معتقد بودند که جهانی که تعیّن پیدا کرده است و در آن زندگی می رسد. آن میالصفا(  ندان اسالمی)اخوانماندیش

است. قاضی سعید « عدد»براساس اعداد خلق شده است. یعنی پایه جوهری عالم، اولین فیض بر نفس و زبان توحید و تنزیه 

: 1991پور،  داند)بمانیان و صفایی و شهادت می قمی نیز به نقش تمثیلی اعداد اشاره کرده و آن را مبنای مشترک عوالم غیب

های کمّی)جمع، تفریق، ضرب و تقسیم( سروکار ندارد، بلکه  ی صرفاً با جنبهنظام فیثاغورثمفهوم عدد در اسالم همانند  (.12

کند. عدد در  می. عدد همانند هستی و انسان، باطن یا ذاتی دارد که آن را از دیگر اعداد مجزا هستهای کیفی نیز  واجد جنبه

کند و این اشکال را از طریق ذات  نگرش معناگرایانه اسالمی و فیثاغورثی اشکال خاصی از دنیای محسوس را برجسته می

گیری هنرمند از نقوش هندسی بر  یافتن چرایی بهرهمنظور  بنابراین به (.11: 1999)اردالن و بختیار، بخشد میوحدت  یشاندرون

 پرداخت. تمدن اسالمی هنر و اعداد دراین باید به نقش نمادین  ،، شش و هشتمبنای چهار

 

 در هنر اسالمی چهارالف. نقش نمادین عدد 
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های نوعی محسوب  و به طریقی مشابه محملی برای صورتهستند د یکی از حاالت بنیادین وجود اعدا همانندش ونق

عدد چهار نمود و . در نظر گرفتتوان مطابق و متناظر با یک عدد خاص  هر یک از نقوش را می (.94: 1989د)کریچلو، نشو می

عنوان یک فرم  به چهار بنا به هندسه اقلیدسی و با استفاده از خطوط، عددنماینده صورت مثالی چهار ضلعی است. 

 .(181: 1991زاده و همکاران،  شود)وثوق ( به مربع تبدیل می19پاینده)استاتیک

 ،«زمین»نماد را مربع اند،  مذاهب و ادیانی که به بیان مفاهیم انتزاعی نقوش و اشکال هندسی پرداخته ،ها در اکثر تمدن

مربع، صورت مادی زمین، (. 169)همان: اند دانسته «جهان عناصر مادی»یا معرف  «عالم ملک»، «عالم محسوس»، «مادیت»

با چهار باد، چهار  ؛با چهار جهت نیز ارتباط دارد چهارالصفا، عدد  شناسی اخوان براساس عالم. تجسم سکون و محدودیت است

فصلی ساالنه( و چهار بخش  های مربع جهان، چهار فصل، چهار دروازه آسمان)دو نقطه اعتدال شب و روز و دو نقطه انقالب

مفهومی روح جهانی متجلی در صفات فعال طبیعت )گرم، سرد، تر و خشک( و عدد چهار آرایش . مجزای روز مرتبط است

های ثانویه این  . تربیعات ماده و چهار بخش زندگی دنیوی انسان همه بازتاباستصفات منفعل ماده )آتش، آب، هوا و زمین( 

 س بزرگ و انسان در مقیاس کوچک ( نماد زمین در مقیاقرارگیری مربع در بُعدکعب)شناسی اسالمی، م در کیهان. نظام هستند

 (.19و  18: 1981)اردالن و بختیار، است

منزله توازن  رف، خطوط عمودی در مربع، نشانگر نزول رحمت از سوی خداوند است و خطوط افقی بهبه اعتقاد اصحاب حِ

زئی جآورد و  وجود می به تر را بزرگ  کوچک، مربع  ، مربع4از جدول 9مخلوقات و عدل الهی است. در نقوشی مانند نقش

رف برای نشان دادن دو حالت عرفانی حضور)شهود( و است. این شکل هندسی در بین اصحاب حِ تر جدانشدنی از مربع بزرگ

بخشی جدانشدنی از آن است. حضور یا  و . زیرا حضور حالت خاصی از غیبتاست آید، غیبت، که عارف در سلوک به آن نائل می

(. در 92: 1981است)کیانمهر و خزائی، طور ناخودآگاه  به نای گواهی دادنمع به دن خودآگاهانه و غیبتمعنی گواهی دا شهود به

کار رفته است. در هنر و تمدن  عنوان زیر نقشی برای نقوش هندسی دیگر به ، چهار ضلعی به4از جدول 1نقوشی مانند نقش

 .(99شرط اول و احاطه به کلیه مراتب سلوک است)همان: گاهانه آشود که حضور  مینقوش چنین استنباط  ایناسالمی از 

 

 ب. نقش نمادین عدد شش در هنر اسالمی

عدد شش . و نخستین شکل کامل است گوشه منتظم مانند ستاره شش پَر متناظر است عدد شش با شش ضلعی و اشکال شش

آفرینش عالم  )شش مرحله(رمزی از شش روز، 21«هود»سوره  8و آیه  29«یونس»سوره  9در فرهنگ و تمدن اسالمی، بنابر آیه 

عدد (. 169: 1989)کریچلو، شود در نظر گرفته می« آسمان»رمز  و« کمال»مثابه عدد  شش ضلعی بههمچنین گاه  .استهستی 

در عالم کبیر متناظر با جسم)پیکره( و شش جهت اصلی)باال، پایین، جلو، پشت، راست و چپ( است و در عالم صغیر با شش 

فی حقیقه الدین سهروردی در رساله  شهاب (.11: 1999گانه متناظر است)اردالن و بختیار،  قوه حرکت در جهات شششش 
دانسته است، به شش طناب و چهار طاق اشاره « عشق»، آنجا که راه نجات و رهایی از زندان نفس و عروج به عوالم نور را العشق

جان( رسد، این چهار طاق با شش طناب بگسلد و کمندی سازد و زین عفت  هر که خواهد بدان شهرستان)شهرستان»کند.  می

گانه عالم جسمانی است و منظور از چهار طاق و  ( مراد از شش طناب، جهات شش194: 1988سهروردی، «)رکب شوق نهدبر مَ

 (.194: 1988ترتیب عناصر اربعه و عالم روح و فرشتگان است)مایل هروی،  شهرستان جان به

شود. یعنی شامل دو مثلث  عالوه سه( در نظر گرفته می صورت سه مضاعف)سه به اره شش پَر از نظر عددی بهیک ست

صورت مستقیم و  این شکل که در نسخه سه مثنوی خواجوی کرمانی به. 22االضالع است که وارونه یکدیگرند متساوی

را نماینده  آنتوان  طور کلی می بسیار باالیی است و بهعنوان نقش مبنا( ترسیم شده است، دارای ظرفیت رمزی  غیرمستقیم)به

دو قطب متضاد دانست. مثالً مثلثی که رأس آن رو به باالست، بیانگر اشتیاق بشر به سوی آسمان است و مثلث وارونه که رأس 

تعابیری  یا(. 169-189: 1989های بشر به سوی آن است)کریچلو،  مثُل داللت دارد که خواستآن رو به پایین است بر قلمرو 

. از آن شده است، صورت و ماده، روح و نفس، سیال و ثابت یا نیروهای روحانی و وجود جسمانی و غیره رمز ذات و جوهرمانند 
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باشد، به این معنی که گرایش عرفانی « جسم»و « روح»تواند نماد  رف دو مثلث معکوس یکدیگر در یک نقش میدر نظر اهل حِ

( و ضلع 4از جدول 1گیرند)مانند نقش تواند باشد. گاهی این دو نماد در مجاورت یکدیگر قرار می روح می هم به جسم و هم به

از  6شود)مانند نقش کنند که نشانگر ارتباط جسم و روح است و گاه درون یک شش ضلعی با مثلث پُر می مشترک پیدا می

 .(91: 1981)کیانمهر و خزائی، (، که نشانه روح در داخل جسم است4جدول

 

 در هنر اسالمی هشتج. نقش نمادین عدد 

از نظر رنه  دانست. «عالم واسط»یا « عالم مثال»توان منطبق با  را میبا توجه به منابع فلسفی و عرفانی اسالمی، عدد هشت 

طور مستقیم و  دایره بهشکل گنون با توجه به اینکه دایره نمایانگر آسمان و عالم ملکوت و مربع بیانگر زمین و عالم ملک است، 

 دال بر انتقال هندسی عالوه بر اینکه تواند به مربع تبدیل شود. بنابراین شکل دیگری در این میان الزم است تا واسطه نمی بی

دهنده و واسط، هشت ضلعی است که با عدد هشت  این دو شکل باشد، متناظر با عالم مثال یا واسط نیز باشد. این شکل انتقال

. بنابراین هشت، شود . یعنی مربع برای رسیدن به شکل هندسی دایره، در اولین گام تبدیل به هشت ضلعی میبق استنیز منط

یا انتقال از زمین به  واسط بین الهوت و ناسوت ،لگذر از عالم محسوس به عالم معقویا  ،رمز عبور از عالم برون به عالم درون

هشت مرز تبدیل وحدت به کثرت)مربع به دایره(  (.269: 2994، به نقل از گنون، 184و182زاده و همکاران:  )وثوقاستآسمان 

در الدین یحیی سهرودی، ملقب به شیخ اشراق یا شیخ مقتول)شیخ شهید(،  براساس همین مفاهیم رمزی شهاب است.

را برای عالم مثال و « اقلیم هشتم»اصطالح  االشراق حکمهدر کتاب  بار جستجوی بیان عددی برای عدد هشت، برای نخستین

اقلیمی که فوق اقالیم سبعه)هفتگانه( است و جایگاه پیوستگی گروهی  (.181)همان: برد کار می ( به29هورقلیاشهرهای آن)مانند 

 (.88: 1989ها خورشید( است)عالیخانی،  از سالکان با برخی از نفوس فلکی)در رأس همه آن

تفسیر نمادین و عرفانی تعداد مالئک حامل عدد هشت را  «24 حاقه»سوره  18سالمی، با توجه به آیه برخی از اندیشمندان ا

همچنین عدد هشت در هنر و تمدن اسالمی را گاه معادل تعداد (. 181: 1989)کریچلو، اند دانستهدر روز قیامت عرش الهی 

سبب پیشی  عقیده مسلمانان به به (.11: 1989زاده،  اند)نقی دانسته بهشتی ها(ی و رودها)رودخانه عدد درهای بهشتی ها، بهشت

عدد هشت نمود . (11: 1999)حسینی، گرفتن رحمت الهی بر غضب الهی، هشت بهشت در مقابل هفت دوزخ وجود دارد

رابطه عدد هشت یا عدد سعد)خجسته و مبارک(  های اسالمی در تمام دوره. 21هشت صفت مردان خداست یا« هشت صفات»

-آرایی ایرانی تقسیم فضای باغ به هشت بخش در باغ. است وجود داشتههای شایسته الهی  صفات انسانو بهشت مفهوم با 

از مفهوم هشت در بین معماران و هنرمندان مسلمان  یهای در شعر فارسی نمونه« هشت بهشت»گیری از واژه  اسالمی یا بهره

و 11، 19، 9، 4، 9 طور ویژه در زیرساختارهای نقوش هندسی مانند نقوش توان به های بازتاب این باور را می . نمونهایرانی است

، خاقانی)«/ که هست حاصل این هشت، هشت باغ بقا ی هشت صفاتوز نه هواس برون شو بک» مشاهده کرد. 4از جدول 12

1982 :19). 

 و تأکید توجهبتوان به عدد هشت در نقوش هندسی را  در هنر و تمدن اسالمی و نگارگران رفاهل حِ توجه دیگر دلیلشاید 

که است « قداست»، مرحله هشتمین مرحله سلوکمرتبط دانست.  -در مقایسه با دیگر مراحل-به هشتمین مرحله سلوک  ها آن

گیرد و به  شود. سالک یا صوفی در این مرحله تحت تأثیر صفات حسنه انسانی قرار می روحی توجه میدر آن به روح و نیروهای 

رسد. یعنی بعد از توجه به روح، خالق، مخلوقات و ذات را همه در وجود یگانه خداوند  الجمع الهی می مقام جمع

 (.91: 1981کیانمهر و خزائی، بیند) می

 هشتدوگانه، نمودی از عدد  مضاعف یا مربعِ . یعنی چهارِاستارتباط در  چهاراز نظر نموداری با عدد  هشتاز طرفی دیگر عدد 

کنند،  یم. دو مربعی که هشت ضلعی را ایجاد کنند که در ترکیب با یکدیگر شمسه ایرانی را ایجاد می یا هشت ضلعی است

مرتبط است)کریچلو،  خشکیهای گرما، سرما، رطوبت و  قطبهای منفعل و فعال چهار عنصر است. همچنین با  رمزی از جنبه

 مشاهده کرد. 4از جدول 4توان در نقش ای از این نقش را می نمونه (.181: 1989
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 د. نقش نمادین رنگ آبی در هنر اسالمی

ای از  مکاشفهها خود  گاه رموز الهی در عالم امکان هستند و مبحث رمزگشایی معانی رنگ ها تجلی در هنر اسالمی رنگ

خصوص در نقوش  ها به گیری از رنگ شود. لذا نگارگر مسلمان در بهره های گوناگون وجود در دنیای مثالی قلمداد می صورت

برده و از وجه مادی و های عرفانی حکیمان اسالمی بهره  رمزی و انتزاعی مانند نقوش هندسی همانند یک عارف از نظریه

: 1999گذارد)سلطان کاشفی،  های قدسی و روحانی می ته و با حضوری اشراقی، قدم به عرصهها رهایی یاف جسمانی صرف رنگ

رنگی که بیشتر معطوف به باطن خیال است و نشانگر بازگشت،  ؛از دید عرفانی آبی نمادی از روشنی روح است (.14و  42

در شرح احوال و مشاهدات صوفی در مراحل  ها شیوخ کبرویه از رنگ(. 168: 1999توجه، برائت و جاودانی روح است)خاتمی، 

الدین کبری و رازی نور آبی تیره را نشانه  شوند. نجم های عینی نور محسوب می ها جلوه ها رنگ اند و در نظر آن برده  طریقت بهره

در نظر (. 118: 1988د)کربن، ندان خواهی و احسان و نور آبی نیلی را نمادی از استواری، یقین و اطمینان و باور قلبی می نیک

 (.189الدوله سمنانی آبی تمثیلی از نفس امّاره است)همان:  عالء

ن دها در تجلی معانی و مفاهیم در تم با توجه به تأکید زیاد قرآن و روایات اسالمی به رنگ و همچنین قدرت شگرف رنگ

. از هوشمندانه رنگ در نقوش هندسی دانستها را منبع مهم هنرمندان مسلمان در انتخاب آگاهانه و  توان آن اسالمی، می

گیری از رنگ آبی در نسخه سه مثنوی  بنا به تطابق ذاتی میان ایده و قالب در تمدن اسالمی، بهترین نمونه بهرهطرفی، 

مثابه عدد  گفته شد، در فرهنگ اسالمی، شش ضلعی بهطور که  خواجوی کرمانی، در نقوش هندسی شش ضلعی است. همان

آبی ضلعی به رنگ  نقوش هندسی شش 8و  8، 6، 2های  در ردیف 4شود. در جدول  در نظر گرفته می« آسمان»ز کمال و رم

آمیزی نقوش هندسی در نگارگری ایرانی، در نهایت منجر به وحدت معنا  عرفانی از رنگ در رنگاند. چنین برداشت  تصویر شده

 شود.  و قالب می

 

 نتیجه

توان دریافت که  ، میواجوی کرمانیخ کار رفته در نسخه سه مثنوی نقش هندسی به دوازده با بررسی و تجزیه و تحلیل

اند. اجرای این نقوش هندسی صرفاً براساس این  شده  رسم 4و  6، 8ترتیب بر مبنای عدد  های هندسی این نسخه مصور به طرح

ها سعی در درک مفاهیم و مضامین  با تکرار آن و بوده است این نقوش فلسفیو  ، محملی برای بیان مضامین حکمیخاص اعداد

 است. شدهنقوش 

عدد هشت با عالم مثال یا رتکرارترین نقش مبنای هندسی در نسخه سه مثنوی است. در هنر اسالمی % از پُ 2/89عدد هشت با 

بین الهوت و ناسوت  ، رمز گذر از عالم محسوس به عالم معقول، انتقال بین زمین و آسمان و واسطواسط منطبق است. هشت

نماد زمین، عالم محسوس و ملک  راست. همچنین یادآور هشت حامل عرش الهی، هشت بهشت و هشت رود بهشتی است. چها

رف عدد . نشان از صفات فعال طبیعت و صفات منفعل ماده و چهار بخش زندگی دنیوی انسان است. در نظر اصحاب حِاست

منزله توازن مخلوقات و عدل الهی  عمودی آن نشانگر نزول رحمت و خطوط افقی آن بهکند که خطوط  چهار در مربع تجلی می

در بین مسلمانان عدد شش در اولین نظر کنند.  است و از آن برای نشان دادن دو حالت عرفانی شهود و غیبت استفاده می

و در عالم صغیر معادل شش قوه حرکت  جسم)پیکره(در عالم کبیر متناظر با توان آن را  یادآور شش روز خلقت است، ولی می

دو مثلث وارونه نشان داده شود، نمودی از ارتباط جسم و روح صورت  عدد شش در صورتی که به گانه دانست. در جهات شش

یا ای روشن  شناسی سنتی ایرانی استفاده شده است که شامل آبی، قهوه است. در نسخه سه مثنوی، از نظام هفت رنگ در رنگ

در مجاورت رنگ  % بیشترین استفاده را داشته است و غالباً 12است. رنگ آبی با  نخودی، سفید، زرد، سرخ، سیاه و سبز

 خواهی، احسان، اطمینان و باور قلبی و نفس امّاره است. نیکنخودی قرار گرفته است. رنگ آبی نشان از مکملش یعنی 

با  شوند، که رمز آسمان در نظر گرفته می اکثر نقوش شش ضلعیمدن اسالمی، همچنین بنا بر تطابق ذاتی ایده و قالب در ت

 شود. نهایت منجر به وحدت معنا و قالب میدر  واند  آمیزی شده رنگ آبی رنگ
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 ها نوشت پی
1. British Library 

2. Form 
3. A. Rigel 
4. E. Hertzfeldt 
5. E. Gambbridge 
6. O. Grabar 
7. M. S. Damand 

8. L. Massignon 

9. G. Marseille 

10. Ettinghausen 

11. T. Burkhardt 

12. R. Guenon 

13. Kumaraswami 

 

تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ  ظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَِِنِ اسْتَقَرَّ مَکَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِی فَلَمَّاوَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِیقَاتِنَا وَکَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِی أَنْظُرْ إِلَیْکَ قَالَ لَنْ تَرَانِی وَلَکِنِ انْ. »14

و چون موسى به میعاد ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت عرض کرد پروردگارا خود را به من بنماى تا بر تو بنگرم فرمود هرگز مرا «)جَعَلَهُ دَکًّا

گارش به کوه جلوه نمود آن را ریز ریز نخواهى دید لیکن به کوه بنگر پس اگر بر جاى خود قرار گرفت به زودى مرا خواهى دید پس چون پرورد

 (.149...()اعراف: ساخت

، «گل و نوروز»، «همای و همایون»تقلید از خمسه نظامی سروده شده است. این پنج مثنوی عبارتند از:  خمسه خواجوی کرمانی به. 11

 «.گوهرنامه»و « نامه کمال»، «االنوار روضه»

16. Freer Gallery of Art 

17. Aquinas 

18. Pythagoras 

19. Static 

 

مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذلِکُمُ اللَّهُ رَبُّکُمْ فَاعْبُدُوهُ أَ عَلَی الْعَرْشِ یُدَبِّرُ الْأَمْرَ ما مِنْ شَفیعٍ إِالَّ   سِتَّةِ أَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوی  إِنَّ رَبَّکُمُ اللَّهُ الَّذی خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فی» .29

ها و زمین را در شش روز بیافرید؛ سپس به عرش پرداخت؛ ترتیب کارها را از روى تدبیر  پروردگار شما اللّه است که آسمان(. )9یونس، «)فاَل تَذَکَّرُونَ

 (.گیرید؟ لّه پروردگار شما. او را بپرستید. چرا پند نمىاى نباشد. این است ال کننده بداد. جز به رخصت او شفاعت

سَنُ عَمَالً وَ لَئِنْ قُلْتَ إِنَّکُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ سِتَّةِ أَیَّامٍ وَ کانَ عَرْشُهُ عَلَی الْماءِ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْ  وَ هُوَ الَّذی خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فی». 21

ها و زمین را در شش هنگام آفرید و عرش او بر آب بود، تا شما را  و اوست کسى که آسمان(. )8هود، «)لَیَقُولَنَّ الَّذینَ کَفَرُوا إِنْ هذا إِالَّ سِحْرٌ مُبینٌ

این ]ادّعا[ جز »اند خواهند گفت:  قطعاً کسانى که کافر شده« شما پس از مرگ برانگیخته خواهید شد»نیکوکارترید! و اگر بگویى: یک  بیازماید که کدام

 (.سحرى آشکار نیست

خاتم ستاره شش پَر به نقش مُهر سلیمان یا خاتم سلیمان موسوم است. زیرا بر روی سپر حضرت داوود ستاره شش پَر حک شده بود و نگین . 22

 رو در اعتقادات یهودی، ستاره شش پَر بر حقانیت و پیروزی داللت دارد. سلیمان شش گوش بوده است. ازاین

است. در این عالم شهرهایی است، ولی هورقلیا « عالم مُثُل معلقه و اشباح مجّرده»مقصود از اقلیم هشتم، همان عالم مثال یا به سخن سهروردی. 29

 (.89و  88: 1989هاست و حکم پایتخت را دارد)عالیخانی،  رین آنانگیزت ترین و شگفت مهم

اطراف آسمان باشند. و در آن روز هشت تن از آنها و فرشتگان در ) (.18)حاقه، «أَرْجائِها وَ یَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّکَ فَوْقَهُمْ یَوْمَئِذٍ ثَمانِیَةٌ  وَ الْمَلَکُ عَلی». 24

 د(.کنن عرش پروردگارت را بر فراز سرشان حمل مى

ر هشت صفت مردان خدا عبارتند از: معرفت و علم به خدا، شکر در همه حال، رضا به قسمت ازلی، صبر بر بال، قلت رزق، تعظیم خداوند، شفقت ب. 21

 خلق خداوند و عفت.

 

 

 و مأخذ منابع
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نامه و  سه مثنوی خواجوی کرمانی؛ همای و همایون، کمال، «های نسخه چند نکته درباره نگاره»، 1999آغداشلو، آیدین، 
 ، تهران، متن.االنوار روضه

 تصحیح و حواشی عبدالحی حبیبی قندهاری، تهران، فروغی. ، بهالصوفیه طبقات، 1989انصاری، خواجه عبداهلل، 

 ، ترجمه ونداد جلیلی، تهران، علم معمار رویال.حس وحدت، 1999اردالن، نادر و الله بختیار، 

 ، تهران، سوره مهر.قدر: نظریه هنر و زیبایی در تمدن اسالمی، 1994بلخاری قهی، حسن، 

نه موردی گنبد بررسی نقش کمی و کیفی اعداد در معماری اسالمی: نمو»، 1991پور،  بمانیان، محمدرضا و هادی صفایی

 .12-18، 168، کتاب ماه هنر، «الملک مسجد جامع اصفهان نظام

 ، تهران، زرین و سیمین.نقاشی ایران از دیرباز تا امروز، 1999پاکباز، رویین، 

، مطالعات هنر اسالمی، «اردبیلی الدین کاربرد تزئینی و مفهومی نقش شمسه در مجموعه شیخ صفی»، 1999حسینی، هاشم، 

14، 8-24. 

 ، تهران، فرهنگستان هنر.ای برای هنر ایرانی درآمد فلسفه پیش، 1999خاتمی، محمود، 

 ، تهران، زوار.دیوان اشعار، 1982خاقانی، بدیل بن علی، 

 ، تهران، متن.االنوار نامه و روضه سه مثنوی خواجوی کرمانی؛ همای و همایون، کمال، 1999علی،  محمودبنخواجوی کرمانی، 

 تصحیح محمود عابدی، تهران، میراث مکتوب. ، بهاالنوار روضه، 1988،  __________________

تاریخ ، «بندی معروف مکاتب تصوف و عرفان بغداد و خراسان تشکیکی در تقسیم»، 1999اهلل و حمید دالور،  خیاطیان، قدرت
 .29-48، 1، فلسفه

 .61-84، 2، مایه نقش، «های سفال و سرامیک اسالمی مایه تجلی تخیل مقدس در نقش»، 1988تلخداش، رقیه،  راسخ

شناسی و  مطالعه سیر تحول نقوش چلیپایی در تزئینات معماری دوره اسالمی ایران و زیبایی»رضالو، رضا و یحیی آیرملو، 

 .11-24، 1، هنرهای تجسمی، «نمادشناسی آن

 ، تهران، مولی.احیای هنرهای از یاد رفته، 1984ناز و حسین مفید، زاده، مه رئیس

 ، تهران، نشر مرکز دانشگاهی.چینی در معماری اسالمی و هنرهای سنتی گره، 1961زمرشیدی، حسین، 

 ، تهران، سروش.های هندسی در هنر اسالمی نقش، 1989السعید، عصام و عایشه پارمان، 

هایی از  معانی عرفانی رنگ در نگاره  رمزگشایی»زاده،  صفاری احمدآباد و محمدرضا شریف الدین، سمیه کاشفی، جالل سلطان

 .42-14، 4، نگارینه، «گنبد براساس آراء حکیمان اسالمی هفت

 هروی، نظم ، توضیح و تصحیح نجیب مایلالعشاق العشاق به انضمام شرح مونس مونس، 1988الدین،  سهروردی، شیخ شهاب

 شاه یزدی، تهران، مولی.الدین عرب عماد

الدین بهزاد با تأکید  تطبیق نقوش تزئینی معماری دوره تیموری در آثار کمال»، 1992نشین،  فر، مهناز و فاطمه سدره شایسته

 .19-98، 21، نگره، «نگاره گدایی بر در مسجد بر

 ، تهران، سازمان میراث فرهنگی کشور.گره و کاربندی ،1982شعرباف، اصغر، 
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پژوهش در هنر و ، «های ظفرنامه تیموری بررسی نقوش هندسی اسالمی در نگاره»، 1996شیروانی، محمدرضا و میترا رضوانی، 
 .111-166، 6، علوم انسانی

 کاری عهد تیموری در نگارگری مکتب هرات، با نگاری تزئینات کاشی بررسی جایگاه واقع»، 1998صادقی، سارا و الهام حصاری، 

 .229-212، 29، مطالعات هنر اسالمی، «های بهزاد ی به نگارهنگرش موضوع

 تهران، فردوس.تاریخ ادبیات در ایران، ، 1966اهلل،  صفا، ذبیح

، «ها و مفاهیم نقوش معماری دوره اسالمی در هنر کهن ایرانی تحلیل ریشه»، 1991پور،  عابددوست، حسین و زیبا کاظم

 .41-18، 9، نگارینه

 .88-194، 11، جاویدان خرد، «هورقلیا در نزد سهروردی»، 1989عالیخانی، بابک، 

های  پژوهشی بر آرایه»، 1996نژاد،  احمد عطاری و صمد نجارپور جباری و بهاره تقوی  نژاد، مریم و علیرضا خواجه عظیمی

 .11-68، 28، خراسان بزرگ، «میرزا اورنگ ابراهیم های هفت هندسی موجود در نگاره

الزمان فروزانفر، تهران،  به تصحیح بدیع ابوعلی حسن بن احمد عثمانی، ، ترجمهیترجمه رساله قشیر، 1989، ابوالقاسم، قشیری

 انتشارات علمی فرهنگی.

 خوانساری، تهران، کتابخانه منوچهری. ، به تصحیح و اهتمام احمد سهیلیگلستان هنر، 1989حسین،  قمی، احمدبن

 الدین های کمال بازیابی تزئینات معماری دوره تیموری در نگاره»، 1998محمدزاده و راضیه حیدری، پور، مهدی و مهدی  کاظم

 .299-218، 2، شناسی مطالعات باستان، «بهزاد

 نیا، تهران، آموزگار خرد. ، ترجمه فرامرز جواهریانسان نورانی در تصوف ایرانی، 1988کربن، هانری، 

 ، ترجمه حسن آذرکار، تهران، حکمت.شناختی نقوش اسالمی جهان تحلیل مضامین، 1989کریچلو، کیت، 

 .61-86، 19، نظر باغ، «بررسی عناصر نمادین در نگارگری ایران»مقدم، اصغر و مریم یاحقی،  کفشچیان

 فر، تهران، مؤسسه مطالعات هنر اسالمی. ، ترجمه مهناز شایستهنگارگری ایرانی، 1981کنبی، شیال، 

 .29-99، 92و91، کتاب ماه هنر، «چینی صفوی مفاهیم و بیان عددی در هنر گره»، 1981محمد خزائی، کیانمهر، قباد و 

 محمد کاردان، تهران، نشر دانشگاهی. ، ترجمه علیسیطره کمیت و عالئم آخر زمان، 1992گنون، رنه، 

 باسی.، تهران، موزه رضا عکاری ایران طرح و اجرای نقش در کاشی، 1962ماهرالنقش، محمود، 

 . تهران، مولی.العشاق شرح مونس، 1988هروی، نجیب،  مایل

 ، تهران، مؤسسه فرهنگی منادی تربیت.حکمت معنوی و ساحت هنر، 1989مددپور، محمد، 

، «األسرار نظامی گنجوی االنوار خواجوی کرمانی از مخزن تأثیرپذیری تعلیمی روضه»، 1991دخت و جلیلی، رضا،  مشهور، پروین

 .296-181، 29، پژوهشنامه ادبیات تعلیمی

 .1-18، 18، هنرهای زیبا، «کعبه تجلی و تفسیر زیبایی هستی»، 1989زاده، محمد،  نقی

، 99، جاویدان خرد، «حکمت عدد هشت در هنر و معماری اسالمی»پناه و بابک عالیخانی،  زاده، وحیده و محبوبه حسنی وثوق

192-181. 
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، تهران، االنوار نامه و روضه سه مثنوی خواجوی کرمانی؛ همای و همایون، کمال، «شناسی نسخه»، 1999نژاد، علیرضا،  هاشمی

 متن.

 

 

 

 

 

 

 

 

The Study of the Geometric Motifs and Their Meanings in the Illustrated Manuscript of the 

Three Poems by Khwaju Kermani (British Library, add. 18113) 

 

Abstract 

According to the manifestation theory in Islam, the God expresses itself through the mediator, and 

these mediators take on the meaning of symbol in art and beauty, and use the mystery language to 

express their inner concepts and nature. The way that God is portrayed in a religion determines the 

nature of its religious art. Islamic art has chosen the form of geometry, which is inherently similar to 

the ideal forms, to manifest exemplary forms in art, and geometric motifs in Persian painting can be 

one of the examples of using geometry to represent the exemplary world. Geometric motifs in Persian-

Islamic arts is one of the types of images that can help artists to express facts. It means by combining 

geometry and philosophical and theological aspects, as well as spiritual and sacred allusions, they use 

the language of mystery and allegory to express facts. In the traditionalist view, geometric motifs were 

not merely a form of decoration in Islamic art; Rather, each implies a message that the conscious 

viewer must attain to the highest meaning and truth from the material form and appearance. 

The Illustrated manuscript of the three poems by Khwaju Kermani, 798 A. H. / 1395 A. D. (Homay 

and Homayoun, Kamalnameh and Rouzeh Al-Anwar), British Library, add. 18113, in various aspects, 

including geometric motifs used in paintings, is considered as a sample in the tradition of Persian-

Islamic painting until the end of the tenth century A. H. Therefore, research in this field is important. 

So, the aim of this article is to introduce and recognize the geometric patterns in this illustrated 

manuscript and analyze their numerical concepts based on the manifestation theory. The questions are: 

1. What are the structural features of the geometric motifs that used in the illustrated manuscript of the 

three poems by Khwaju Kermani? 2. what is the thematic analyzes can be provided for the geometric 

patterns of this illustrated manuscript, according to the manifestation theory in the Persian-Islamic 

arts? This research is a developmental and done by descriptive-analytical method. The method of 

collecting information is documentary (library). The method of analyzing information is qualitative.  

The statistical population of this research is all the paintings of illustrated manuscript of the three 

poems by Khwaju Kermani (British Library, add. 18113) which consists of 9 paintings. Between these 

9 paintings, only 4 paintings have geometric motifs that have been considered as research examples. 

The method of selecting research samples is non-probabilistic (selective) method and the criterion for 

selecting samples is the presence of geometric motifs in the painting. Examples are: "Homay in the 

court of Faghfor China", "Homay arrives at Homayoun castle", "Parliament the day after Homay and 

Homayoun's wedding", "Bozorgmehr in the presence of Khosrow Anoshirvan". 
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Twelve geometric motifs have been used in the illustrated manuscript of the three poems by Khwaju 

Kermani, which have been drawn based on the numbers 8, 6 and 4, respectively, and the emphasis on 

these special numbers has been in order to express their themes and concepts. The number eight with 

79.2% is the most frequent geometric basis in the manuscript of the three poems by Khwaju Kermani. 

In the Islamic thought, the number eight is related to the world of examples, and the key to passing 

from the tangible world to the rational world, the transition between earth and heaven, and the 

interface between divinity and immortality. It is also reminiscent of the eight bearers of the Divine 

Throne, the eight heavens and the eight heavenly rivers. The number four symbolizes the earth and the 

tangible world. It shows the active attributes of nature and the passive attributes of matter and the four 

parts of human worldly life. According to the companions, the number four is manifested in a square 

whose vertical lines indicate the descent of mercy and its horizontal lines represent the balance of 

creatures and divine justice, and they use it to indicate the two mystical states of intuition and absence. 

The number six is reminiscent of the six days of creation and corresponds to the body in the large 

world and is equivalent to six powers of motion in the small world. If the number six represented as 

two inverted triangles, indicates the relationship between body and soul. And also, it is considered the 

number of perfection and mystery of the sky. According to the seven-color system in traditional 

chromatography, the predominant color of the geometric motifs of this manuscript is blue with % 52, 

which indicates benevolence, beneficence and self-control, and is often placed next to its 

complementary color, cream color. Also, due to the inherent correspondence of ideas and forms in 

Islamic civilization, the most of the hexagonal patterns that are considered the symbol of the sky are 

painted in blue, and ultimately leads to the unity of meaning and form. 

 

Keywords: Islamic art, Persian painting, Three poems by Khwaju Kermani, geometric motifs, 

structure and theme. 
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