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چكيده
مقاله بابيان اين فرضيه که حرکِت «ساختار ساختارها» عاملي بر جنبِش ريزساختارهاي تابعه و نظاماتي 
مانند آرايه هاي معماري است؛ به تفسير موضوع مي پردازد. براي اين منظور، ضمن بررسي دوران 
زمامداري عباسيان، به عنوان عصري که حرکت ساختار ساختارها به حد مطلوبي از شکوفايي رسيد؛ به 
نمودهايي از ساختارهاي شکوفا در اين عصر همچون فلسفه و نظاماِت آن، به طور خاص «نظاِم فيض» 
مي پردازد. هدف اين تحقيق، تفسير و بررسي نظاِم فلسفي فيض در قالِب ساختاري محرْک بر ريزساختارها 
و اختصاصًا به عنوان عاملي بر بازيابي اسليمي است. اين پژوهش در پي پاسخ به اين سؤال است که آيا 
رابطه اي بين مباني فلسفي نظام فيض و آرايه اسليمي قابل کاوش است؟ روش تحقيق، تاريخي-تفسيري 
است که در قالب استنباطي از نوع داده بنياد به بيان موضوع مي پردازد. داده هاي مورد استناد به صورت 
اسنادي و مروري، جمع آوري شده اند. نظام استدالل پژوهش، استقرايي-قياسي است. الزام به شناخت 
جنبه هاي نظري، عملي و ساختاري رواج دهنده اسليمي در عصر عباسيان به عنوان ضرورت اجرايي اين 
تحقيق در نظر گرفته شده است.  نتايج  پژوهش نشان داد که شکوفايي ساختار ساختارها، عامِل بر جنبِش 
ساختارهاي تابعه است. هنر و به طور خاص آرايه هاي معماري هم به عنوان يک ريزساختاِر متأثر از کالن 
ساختارها، به تأسي از نظامات مختلف به تکاپو و حرکت مي آيند. منشأ اسليمي در عصر عباسيان که بر 
دو ريشه پالمت و ساساني قابل تمييز است، داراي شباهت هايي از جنبه هاي جوهري، صدوري و حرکتي 
با نظام فلسفي فيض است؛ که نتايج اين تحقيق در سه مقام حرکتي به آن ها مي پردازد. نهايتًا، اين مقاله بيان 
مي کند يکي از داليِل بازيابي اسليمي در عصر عباسيان مي تواند متأثر از حرکت ساير نظامات و ساختارها، 
باألخص نظام فيض، به عنوان عاملي صورت ساز و حرکت آفرين در نظاِم اسليمي بوده باشد. اين موضوع 

با ارائة سه قالِب فرمي در صورت اسليمي تفسير مي گردد.
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مقدمه
تحِت  اصطالحي  از  زبان شناسي  در  «موکاروفسکي»1 
اين  به  مي کند؛  استفاده  ساختارها»2  «ساختار  عنوان 
معني که هر ساختاري، بر ديگر ساختارها اثر دارد و هر 
مجموعه اي در رابطه با ديگر مجموعه ها، هم اثرگذار و هم 
تأثيرپذير است. اين نظريه مبيِن مفهومي است که مبتني 
بر آن، ريزساختارهايي مانند ادبيات و هنر را مي توان در 
مذهبي،  اقتصادي،  کالن ساختارهاي سياسي،  با  ارتباط 

فرهنگي و فلسفي دانست. 
ساختارها، حرکتي دوسويه دارند و تحول يا تحرک در يک 
ساختار، امکاِن تغيير در کالن ساختاري مرتبط را محتمل 
مي سازد؛ بنابراين توصيف، تمدِن اسالمي در حدود قرون 
سوم و چهارم ه.ق با سلسله جرياناتي همراه شد که به 
فرهنگ،  دين،  علم،  عرصه هاي  در  سازي  بنيان  تحوالت 
ادبيات، هنر، فلسفه، امور نظامي و سياست مختوم گرديد. 
کم  پيشرفتي  از ساختار ساختارها،  متأثر  اين عرصه ها 

مانند را در مقايسه با ديگر ادوار نشان مي دادند. 
حرکت ساختارهاي مختلف در قرون اولية تمدن اسالمي 
عاملي بر تحول فني و فرمي معماري، از فنوِن ساخت و 
طرح ريزي تا بازيابي برخي آرايه ها بود. از آن جمله مي توان 
به آرايه هاي معماري اشاره کرد؛ که بنا بر تمرکز اين تحقيق، 
محدود به آراية «اسليمي»3 است. الزم به يادآوري است که 
بحث پيرامون آرايه هاي معماري، موضوعي تک بعدي (تنها 
از نگاه عملي) نيست. چراکه عالوه بر جنبه عملي، حائز 
جنبه اي نظري است4و لزومًا توجه به ابعاد مختلِف موضوع 
اهميت دارد. بررسي آرايه هاي وابسته به فضاي معماري 
در عصر عباسيان مبين اين نکته است که عالوه بر صورِت 
تزييني، داراي يک «وجه غالِب»5 محتوايي هم هستند؛ که 
متأثر از بنيان هاي هندسي، رياضي و فلسفي در آفرينش 
اين آثار دچار تحول شده اند؛ و به تعبيري، عمِل هنر را در 

ارتباط با نظريه  به انجام رسانيده اند.
فلسفه در عصر عباسيان، حد اعاليي از شکوفايي را تجربه 
کرد که نمودهاي آن تا به امروز هم باقي است. فلسفة اين 
دوران عمومًا متأثر از فرهنگ يونان باستان و يوناني مآب 
(اسکندراني) بود و به دليل جنبش هاي مهمي همچون نشر 
در  مباحثه،  حلقه هاي  تشکيل  و  ترجمه  نهضت  رساالت، 
اثنا جامعه هم رسوخ يافت و بر ديگر ساختارها، تأثير به 
سزايي بجاي گذاشت. مبادي فلسفي مذکور در مواردي که 
با آموزه هاي اسالمي داراي قرابت بيشتري بودند، مقبوليت 
باالتري يافتند؛ و در مواردي، اعتالي استنادي به آن ها در 
مباني فلسفة اسالمي، عاملي پوينده بر حرکت ساختارها 
مباني  از همين  يکي  «نظام فيض»  بود.  نوين  از مشربي 
باريشه اي اسکندراني است که به جهت قرابت با موازيِن 
اسالمي، در بسياري مکاتب از فارابي و بوعلي تا اعصار 
نوين مورد استناد فالسفه و ساير حوزه هاي حکمي قرار 

گرفت. 

اين تحقيق با هدف تفسير و بررسي نظاِم فلسفي «فيض» 
در قالِب ساختاري محرک بر ريزساختارها و اختصاصًا 
فرض  يک  قالب  در  اسليمي،  بازيابي  بر  عاملي  به عنوان 
محتمل به بيان مطلب مي پردازد.6 فرضية اين تحقيق بيان 
جنبش  بر  عاملي  ساختارها  ساختار  حرکت  که  مي کند 
ريزساختارهاي تابعه و نظاماتي مانند آرايه هاي معماري 
است. مقاله در پي پاسخ به اين سؤال است؛ آيا رابطه اي 
بين مباني فلسفي نظام فيض و آرايه اسليمي قابل کاوش 
است؟ ضرورت و اهميت انجام پژوهش محدود به الزام 
شناخِت جنبه هاي نظري، عملي و ساختاري رواج دهنده 
آرايه اسليمي در عصر عباسيان است. با اين استنباط که 
عالوه بر تفسيِر صورِت مادي آثار، بتوان به ُکنه مطلب در 
قالب هاي شناختي و معنايي دست يافت. اهميت اين تحقيق، 
در تمرکز آن بر مسئلة ساختاِرها و حرکت منبعث از آن، 
در بررسي آرايه هاي عصر عباسيان است که در معدود 

تحقيقاتي موردتوجه و پردازش قرارگرفته است.

روش تحقيق
تاريخي-تفسيري  روش شناختي،  جنبة  از  پژوهش  اين 
است و در قالب استنباطي از نوع داده بنياد به بيان مطلب 

مي پردازد. 
به دو صورِت:  استناد  شيوة جمع آوري اطالعات مورد 
بخِش  و  مروري  و  اسنادي  قالب  در  اول،  دسته  منابِع 
پيرامون  دوم  دسته  منابع  به عنوان  تفسيري  تحقيقات 
موضوع جمع آوري گرديده اند. جامعه آماري تحقيق بدون 
ذکر نمونة خاِص عددي، محدود به شناسايي ساختاري 
مورد  زماني  بازه  در  معماري،  فضاي  در  اسليمي  آرايه 
اوايل تا ميانه دوران حکومت عباسيان  از  استناد تحقيق 
است. با توجه به بهره گيري محقق از دو رويکرِد مشاهده 
منطقي -در بررسي نمودهاي تصويري- و استدالل عقلي 
-در تفسير داده ها- نظام استدالل مقاله استقرايي-قياسي 
است.(حيدري، ۱۳۹۳: ۶۲ و ۶۳) قالب استداللي تحقيق قائم 
به سه الية توصيف، تحليل و تفسير است. اليه توصيفي با 
ارائه و بررسي مکتوبات فلسفي، تاريخي و هنري در ارتباط 

با موضوع به تبيين مطالب مي پردازد. 
اليه تحليلي با تمرکز بر روايت از مکتوبات و تحليل عيني از 
مشهودات به بيان مراتب مي پردازد. مراتِب مستخرج از اين 
بخش به دو گروه تحليلي تقسيم شد. گروه نخست: مباني 
از  به دست آمده  بر اساس شناخت  از مکتوبات  مستخرج 
ساختارها و نظامات و تأثيرات آن ها بر ريزساختارهاست 
که سه قالب حرکتي را مبتني بر اين يافته ها به آن نسبت 
مي دهد. گروه دوم مبتني بر يافته هاي تحقيق و تحليل فرمي 
از نمونه هاي اسليمي به ارائه سه نظام فرمي مي پردازد. در 
از  اين اليه به جهت آزمون فرضية مطرح شده، يک گواهِ 

پيش آزموده را به عنوان منبع قياس معرفي مي کند. 
دو  هم زمان  آزمون  معني  به  تحقيق  اين  در  گواه  تعيين 
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نظريه  از   Jan Mukařovský.١
فرماليسم  و  پراگ  مکتب  پردازان 

روسي
Structure of structures .٢

Arabesque.٣
٤. براي تصديق اين مطلب مي توان 
به تحقيقات متعددي از جمله تحقيقات 
شورباچي، نجيب اغلو، جعفر طاهري 
و ديگر محققاني که در بررسي پيشينه 
اين تحقيق به آن ها اشاره مي شود، 

رجوع نمود.
Dominant .٥

٦. الزم به ذکر است که اين موضوع 
مبتني بر هدفي نسبتًا مشابه در تحقيق 
(نجيب اوغلو، ١٣٧٩) طرح گرديده است 
که مي تواند صحه اي بر علمي بودن 

مسئله باشد.
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فرضيه در يک قالب نيست. بلکه يک نظريه مستند و مستدل 
به عنوان گواه و قالب قياِس اين تحقيق در نظر گرفته شده 
است. براي اين منظور، به زبان شناسي عالوه بر پارادايم، 
الگوي  دو  مي گردد.  نظر  فرضيه  آزمون  ابزار  به عنوان 
ساختارگرا و نشانه شناسيک که از بنيان هاي اين پاردايم 
هستند1 در نظر گرفته شد. اولي به جهت بررسي نحوة 
تأثير ساختار ساختارها بر حرکت ريزساختارهاي تابعه 
بر  اثرگذاري جنبِش ساختاري  و دومي به جهت آزمون 

صورِت اسليمي مورداستفاده قرار گرفتند. 
انتخاب اين قالب ها در تحليل پيش رو، معطوف به قرابت 
پاردايم موردنظر است  با  ساختاري موضوع مطرح شده 
که در بخش بحث به تفصيل به آن پرداخته خواهد شد. در 
آزموِن اثرگذاري جنبِش ساختاري بر صورِت اسليمي که 
با الگوي نشانه شناسيک به آن پرداخته مي شود، از نظام 
سوسوري به عنوان يک قالب قياسي استفاده شده است. اين 
تحليل بر اساس وام گيري دو مفهوم هم نشيني و جانشيني 
انجام مي گيرد که در تحليل صورت  از نظام سوسوري 

اسليمي به آن ها اتکا شده است.
   اليه سوم به عنوان ُبعد تفسيري مطلب، ضمن بررسي 
يافته هاي تحقيق، به تفسير نتايج و مباني استنباطي از آن 
تمرکز دارد.(نمودار ۱) يادآور مي شود تصاوير ارائه شده 
و  است  موضوع  بهتر  فهم  جهت  به  تنها  مقاله،  متن  در 
عمومًا از اسليمي هاي موجود در مشهد حاجي پياده بلخ 
معناي  به  خاص،  نمونة  اين  بر  تمرکز  برداشت شده اند. 
تحقيق،  اين  ماهيت  چراکه  نيست.  موردي  مطالعه  يک 
اساسًا بررسي حرکتي جريان شناسانه است؛ اما به جهت 
جلوگيري از ايجاد شائبه پيرامون گزينشي بودِن مستنداِت 
تصويري، سعي شد همه آن ها از يک مجموعة معماري، در 
زماِن مشخص و در ارتباط با اين پژوهش برداشت گردد. 
اين تحقيق ادعاي آن را ندارد که اسليمي براي نخستين 
بار در اين دوران و مبتني بر فرضية مطرح شده در اين 
پژوهش شکل گرفته است. کما اينکه تأکيد دارد که اسليمي 

پيش ازاين دوران  هم نمود داشته است2. همچنين در پي 
آن نيست که ريشه اسليمي در دوران عباسيان را به عنوان 
ترجمان نظام فلسفي فيض معرفي کند، بلکه در وهله نخست 
به بيان جنبِش يک ريزساختار مبتني بر حرکت ساختار 
ساختارها مي پردازد3 و بعد روي واکاوي يک جريان فکري 
تمرکز مي کند که برخاسته از نظامات آن، برخي ساختارها 
فرِض  به  توجه  با  رهاورد  اين  از  و  درآمدند؛  به حرکت 

مطرح شده رواِج مجدد اسليمي مورد تفسير قرار مي گيرد.

پيشينه تحقيق
از نخستين تحقيقاتي که به بررسي مباني علمي در تزيينات 
معماري اسالمي پرداخته است، مقاله وسما خالد شورباچي۴ 
با عنوان «در برج بابل: فراتر از تقارن در طرح اسالمي» در 
مجله کاربردهاي کامپيوتر و رياضيات شماره ۱۷ در سال 
۱۹۸۹ است. اين مقاله با تفسير مباني گره هندسي به عنوان 
يک مطالعه بين رشته اي و مبتني بر ريشه هاي علمي، به 
تفسير مطلب مي پردازد. نويسنده در بيان خود، از يک زبان 
آرايه هاي معماري سخن مي گويد. بخشي  مشترک ميان 
از بدنة تحقيق، به تحليل مباني ترسيمي چند گره هندسي 
اختصاص دارد که منحصرًا معطوف به نمود هاي هندسي 
هستند. محمد خزايي در مقاله اي با عنوان «منشأ و نماد 
شناسي مذهبي اسليمي در هنر اسالمي قرون ميانة ايران» 
که در مجله «آسياي ميانه» شماره ۴۹ در سال ۲۰۰۵ به 
چاپ رسيده به بررسي يک موتيف باستاني (بال) از دوران 
پيش از اسالم مي پردازد که در نمونه هاي اسليمي پس از 
که  مي دارد  بيان  و  است  داشته  فراواني  نمود  هم  اسالم 
اسليمي داراي مباني معنايي مذهبي، فلسفي و نمادين است. 
اين پژوهش به طور ويژه به مطالعه نماد شناسانة اسليمي 
در تشابه با الگوهاي ايراني تمرکز دارد و مرز محدودي از 
موتيف هاي تعيين شده در جريان تحقيق را موردبررسي 
قرار مي دهد و به مبحث نقوش گياهي ورود نمي کند. همين 
محقق در رساله دکتري خود با عنوان «موتيف اسليمي 
در هنر متقدم ايراِن اسالمي: بنيان، فرم و معني» که در 
بيان  انجام رسيده،  به  در سال ۱۹۹۷  بيرمنگام  دانشگاه 
مي دارد آرايه ماهيت هنر اسالمي است و در محيط هاي 
مختلفي ازجمله فضاي معماري نمود يافته است. نويسنده، 
هدف از تحقيق خود را شناخت مؤلفه هاي اسليمي ايران 
در ميانة قرن سيزدهم ميالدي مي داند و به ترتيب به منشأ 
شکل گيري، توسعه و تلفيق در آرايه هاي تزييني و نهايتًا 
درک ريشه هاي ديني، فلسفي و استعاري اسليمي توجه 

دارد.
اسالمي:  آرايه  در  «مطالعاتي  مقاله  در  ديمند  مائوريس   
اوايل عباسيان»  امويان و  آرايه هاي دوران  از  جنبه هايي 
سال  در  چهارم  شماره  اسالميکا»  «ارس  نشريه  در  که 
۱۹۳۷ به چاپ رسيده، منحصرًا آرايه را روِح هنر اسالمي 
مي داند و به يافته هايي از منشأ و تکامل اسليمي در دوران 

نمودار ۱. شماتيِک طراحي تحقيق، مأخذ: نگارنده

 ١ .الگوي سوم پساساختارگرا است.
٢. در اينجا استفاده از عنوان «اسليمي» 
پيش  ادوار  گياهي  آرايه هاي  براي 
اسالم، تنها به جهت خارج نشدِن از 
موضوع است؛ و نويسنده واقف است 
که عنوان اسليمي را نمي توان به آن 

آثار اطالق نمود.
٣.همان گونه که ادبيات، هنر و ... متأثر 
ادوار  ساز  جريان  ساختارهاي  از 
مختلف هر جامعه، مي توانند داراي 
حرکات متمايزي(کثير يا قليل) باشند، 
معماري و آرايه ها هم به عنوان حدي 
مي توانند  تأثيرپذير  ساختارهاي  از 
داراي حرکتي مشابه باشند. اين مطلب 
شفيعي کدکني،  از  است  برداشتي 

١٣٩٦، ٢٥٩
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نمونه  رويکردي  که  مقاله  اين  دارد.  توجه  موردمطالعه 
تکريک،  از  مکشوفه  نقوش  کاوي  ريشه  در  دارد  محور 
قاهره، مشتا، دير الزور و ... به يک ريشه پالمتي مي رسد؛ 
و در ادامه بر تحول همان نمونه ها، متأثر از هنر ساساني 
اشاره دارد. بخشي از اين تحقيق به تکامل و نحوه انتقال 
نقوش گياهي در دوران مسيحيت اختصاص دارد و متعاقبًا 
موتيف هاي مختلفي با فرم هاي متمايز را شناسايي مي کند. 
براي نمونه موتيف هاي بال، شمعدان و درخت انار را متأثر 
از هنر ساساني و موتيف مو و نخل را به هنر يوناني نسبت 
مي دهد و بر اين نکته هم اشاره دارد که در دوران ساساني 
با قياس از نظام پالمت و قيد تجريد بر آن، فرم نويني تکامل 

داده شد. 
        کتاب «اسليمي: معني و انتقال يک آرايه» به نگارش ارنست 
کونل که ترجمه انگليسي آن توسط ريچارد اتينگهاوزن به 
انجام رسيده و در سال ۱۹۷۶ انتشاريافته است، به عنوان 
به  اسليمي،  مطالعه  درزمينة  تحقيقات  کامل ترين  از  يکي 
شناخت درباره ماهيت و معني اسليمي مي پردازد. مهم ترين 
ايدة اين کتاب آنجايي هويدا مي گردد که اسليمي را يک هنر 
تلويحي نمي داند. همچنين آن را تقليدي از طبيعت، يا تکراري 
از يک نمونه قبلي به طور صرف نمي يابد. هرچند ظهور و 
از طبيعت پردازي مي داند و  ايده شکل دهندة آن را متأثر 
قائم به ريشه هاي پيشيني براي آن است. نکتة ديگِر اين 
تحقيق در مطرود دانستِن عملکرد نمادين اسليمي است. وي 
هرگونه عملکرد نمادين براي اسليمي را ناشي از عدم فهم 
آن مي داند و آن را به عنوان يک نگرش مفهومي در هنر 
اسالمي معرفي مي کند. موضوعي که اتينگهاوزن و گرابر 
(۱۳۷۹)، خالف آن را بيان مي کنند و براي اسليمي جنبه اي 

نمادپردازانه قائل اند و حتي آن را يک نماد ديني مي دانند. 
       کونل در بررسي خود از نقوش اسليمي فرم هايي مانند 
خميده، آجدار، متراکم/متداخل، گرد و دوار و نمونه هايي 
با ساختارهاي مشابه را نام مي برد. اين کتاب در بررسي 
منشأ اسليمي، نخست از پالمت آغاز مي کند و به الگوهاي 
تلفيقي هم اشاره دارد. در بخشي از کتاب «معماري متقدم 
مسلمانان: امويان، عباسيان و طولونيان» که به نگارش کپل 
کرسول در سال ۱۹۴۰ در دو جلد به چاپ رسيده است، از 
دو ريشه بيزانسي و ساساني در هنر آرايه نگاري عصر 
اسالمي سخن مي گويد و براي نمونه به ساختارهاي عصر 
امويان در سوريه اشاره دارد اما تأکيد مي کند که همين 
الگوهاي هلنيستي  از  نمونه ها هم به طور مشخص متأثر 
هستند. ادوارد مادن در مقاله «برخي خصيصه هاي هنر 
اسالمي» در نشريه زيبايي شناسي و نقد هنر شماره ۳۳ در 
سال ۱۹۷۵ به مطلبي تأمل برانگيز اشاره دارد. «چه چيزي 
مقاله  را هنِر اسالمي کرده است؟»   هنر دوران اسالمي 
در بررسي همين موضوع، به ارتباط دين و هنر با بيان 
نقل هايي از محققاني چون تيتوس بورکهارت به مطالعه 
مسئله مي پردازد؛ تا به نمادپردازي در هنر اسالمي مي رسد 

و بيان مي دارد که حتي اگر ريشه هاي نمادپردازي در اسالم 
واحد هم بوده باشد -که البته نيست- بازهم وجود فرقه هاي 
مختلف تشيع، تصوف و تسنن همين تنوع را عامل مي گرديد. 
وي در بخشي از تحقيق خود به آرايه اسليمي اشاره مي کند 
و در بيان علل به کارگيري آن در دوران اسالمي، به دو 
پاسخ ناصحيح و صحيح مي رسد. پاسخ ناصحيح و ناقص 
را به تحريم صورت نگاري متأثر از آموزه هاي اسالمي و 
حرکت به سمت نقوش گياهي نسبت مي دهد و تا حد زيادي 
آن را مطرود مي داند؛ و پاسخ صحيح را به تجريد در يک 
آرايه هنري، براي اجماع فرمي در جهان اسالم و هنر آن 
در بخش آرايه نگاري منتسب مي کند؛ اما نکته مهم جايي 
است که در اسليمي و حتي يکپارچگي موردنظر در آن، 
هيچ تأکيدي براي تکرار يک يا چند فرم خاص وجود ندارد، 
بلکه نظر بر تعامل يک الگو مبتني بر مفاهيم فرمي مشخص 

است. 
حيدر نتاج و مقصودي در مقاله «مقايسة تطبيقي مضامين 
مشترک گياهان مقدس در نقش مايه هاي گياهي معماري 
پيش از اسالم ايران و آرايه هاي معماري دوران اسالمي 
(با تأکيد بر دورة امويان و عباسيان)» در شماره ۷۱ مجله 
باغ نظر ۱۳۹۸ به بيان مفاهيم نهفته در نمودهاي اسليمي 
پيش از اسالم و اثرگذاري آن ها بر شکل گيري اسليمي در 
دوران امويان و عباسيان پرداخته اند و با اتکا به مفاهيم 
مشترک بين آموزه هاي اسالمي و آيين هاي پيش از اسالم 
در ايران، اين ارتباط را تبيين کرده اند. همچنين از عوامل 
جغرافيايي، فرهنگي و زباني هم دراين ارتباط سخن گفته اند 
و با بيان مباني حيات، قدرت، باروري، پيروزي و موارد 
دو  هر  در  نگاره ها  طرح  اين  اشتراکات  به عنوان  مشابه 
بيان فرضيه پرداخته اند.  به  از اسالم،  دوره پيش و پس 
اين مقاله با شناخت نقش مايه هاي حجاري پيش از اسالم 
و مضامين آن ها، به بررسي تعميمات صورت گرفته در 

دوران موردمطالعه تمرکز مي کند. 
ويژگي هاي  «بررسي  مقاله  در  لر  موسوي  و  پورجعفر 
و  وحدت  تقدس،  نماد  اسليمي  مارپيچ،  دوراني  حرکت 
زيبايي» که در مجله «علوم انساني» شماره ۴۳ و در سال 
۱۳۸۱ منتشرشده به بررسي حرکت دوراني اسليمي در 
ابعاد نماد شناسي و علمي و زيبايي شناسانه توجه کرده اند 
و با تعريف معني بر اسليمي از نگاه ديني، آن را نشاني از 
حرکت به سمت عالم اعال تبيين مي کنند و از آن به عنوان 
مي برند.  نام  مسيحي  و  اسالمي  هنر  در  مشترک  عامل 
نگاهي  با  گياهي،  نقوش  مبحث  به  ورود  با  تحقيق  اين 
نمادپردازانه به تفسير موضوع مي پردازد که تنها داراي 

جنبه اي معناپردازانه است. 
رناتا ُهلد در پژوهش خود با عنوان «متن، طرح و بنا در انتقال 
دانش معماري» که در سال ۱۹۸۸ منتشرشده به احتماالت 
متعدد مداخله گر از متون تاريخي بر طرح هاي هنري دوره 
اسالمي مي پردازد و به تفسير دانش معماري در ارتباط 

تفسير ساختاري از مباني فلسفي «نظام 
فيض» به عنوان يکي از عوامل حرکت 
ساز بر بازيابي آرايه اسليمي در عصر 

عباسيان /٤٣- ٦١



شماره ۶۴  زمستان۱۴۰۱
۴۷

فصلنامة علمي نگره

با ديگر دانش ها توجه دارد. عليرضا مشبکي اصفهاني و 
نقوش گياهي در  پيدايش  نرگس صفايي در مقاله «سير 
و  اسليمي  نقوش  به  ويژه  رويکرد  (با  اسالم  صدر  هنر 
ختايي)» که در شماره دهم نشريه نگارينه (هنر اسالمي) 
در سال ۱۳۹۵ به چاپ رسيده است: اسليمي را بازنمايي 
نمادين از طبيعت پردازي در هنر قرون اوليه اسالمي، به 
تقليد از آفرينش پروردگار مي دانند که البته بر اين برداشت، 
قالبي تجريدي متصور هستند. اين مقاله در بررسي خود، 
در  شمايل نگاري  تحريم  با  ارتباط  در  را  اسليمي  نقوش 
اشاره  آثار  اين  ساساني  ريشه هاي  به  و  مي داند  اسالم 
دارد. همان نويسندگان در مقاله «بررسي تطبيقي گياهان 
مقدس و اسطوره اي در هنر صدر اسالم و پيش از اسالم 
(هخامنشي و ساساني) با تأکيد بر نقش برجسته ها» شماره 
الهامات  بيان  با  دوازدهم نشريه معماري شناسي ۱۳۹۸ 
اسطوره پردازانه و تقدس گرايانه در هنر ايرانيان پيش از 
اسالم، ريشه نقوش گياهي در اعصار صدر اسالم را متأثر 
بين النهرين،  از  ريشه هايي  به  ادامه  در  و  مي دانند  آن  از 
يونان و روم هم اشاره مي کنند. زهرا اعظمي، محمدعلي 
شيخ الحکمايي، طاهر شيخ الحکمايي در مقاله «مطالعه تطبيقي 
اولين مساجد  با  تيسفون  کاخ  گچ بري هاي  گياهي  نقوش 
ايران (مسجد جامع نائين، مسجد جامع اردستان، مسجد 
جامع اصفهان)» در شماره ۵۶ فصلنامه هنرهاي تجسمي 
سال ۱۳۹۲ به بررسي نقوش گچ بري عصر ساسانيان با 
نمونه هاي ادوار اوليه اسالمي در قالب يک مقايسه تطبيقي 
پرداخته اند و با اشاره به الگوهاي طبيعت پردازانه برساو 
شده در آثار گچ بري ساساني، همان ريشه ها را با تغييراتي 
متأثر از انديشه اسالمي، به عنوان ريشة نمونه هاي مورد 

تطبيق بيان کرده اند.
يکي از کامل ترين تحقيقات مرتبط با موضوع اين پژوهش، 
(طومار  اسالمي  معماري  در  تزيين  و  «هندسه  کتاِب 
ترجمه  که  است؛  نجيب اغلو  گلرو  نگارش  به  توپقاپي)» 
فارسي آن توسط نشر روزنه در سال ۱۳۷۹ منتشرشده 
است. نويسنده در اين کتاب به تفسير طوماِر يافت  شده در 
قصر توپقاپي مي پردازد و به فراخور موضوع براي تبيين 
مسئله به تشريح تزيينات معماري در عصر اسالمي توجه 
مي کند. مؤلف در جريان مطالعات خود از ريشه هاي علمي و 
فلسفي در شکل گيري تزيينات اسالمي ادوار متخلف سخن 
مي گويد و به تحليل برخي مباني شکل دهنده اين آرايه ها 
اشاره مي کند. تفاسيِر جامع اين کتاب در بررسي مباني 
علمي تزيينات معماري اسالمي، بيشتر معطوف به طرح هاي 
هندسي است؛ اما در بخش هايي که به تأثير مباني نظري 
بر آرايه هاي معماري مي پردازد از عناوين مختلفي همچون 
فلسفه، هندسه و رياضيات به عنوان عوامل تأثيرگذار ياد 
مي کند، ولي بر حرکت بازيابندة اسليمي در عصر اسالمي 
و بازتوليد آن متأثر از ادوار پيشين، اشاره اي نمي کند. با 
توجه به مرور پيشينه موضوع، مي توان گفت جنبه نوآوري 

پژوهش حاضر در بيان يک ساختاِر فلسفي حرکت ساز 
به عنوان يکي از عوامل بازيابندة اسليمي است.

۱. اشتقاقي بر سرگذشت تمدن اسالمي
ظهور اسالم با بروز معيارها، مباني و آموزه هاي جديد 
همراه بود. بر اين اساس بنيان هاي جامعه به همسويي با 
آيين نوين سير کردند و در بسياري موارد از سبک زندگي 
اين  تا آيين دادرسي و حکومت داري دچار تحول شدند. 
تحوالت در موارِد مختلف داراي رويکردهاي متمايزي بودند 
که بنا بر سبقه و آشنايي اعراب با آن ها شکل مي گرفتند. 
ازاين رو، مباني  علم و فلسفه که جامعه اعراب سبقه اي در آن 
نداشتند، با احالة از ديگري دريافت شدند. آغاز اين حرکت 
با وام گيري از سرزمين هاي متمدن همچون مصر، شام، 
 Hitty, 1974:)يونان و روم صورت گرفت و  ايران، هند 
139) که عمومًا به عنوان سرزمين هاي تابعه، در شکل گيري 
تمدن اسالمي اثرگذار بودند. (متز، ۱۳۹۸: ۱۳ و ۱۴) فارغ از 
ساير تمدن ها، اين ثقافت يوناني بود که نقش مهمي در تحول 
فرهنگي جامعه اعراب ايفا نمود. نکته مهم آن است که بر 
ورود اين فرهنگ نوين مقاومتي هم صورت نگرفت. چراکه 
حکماي مسلمان بر اين مطلب استناد داشتند که ريشه هاي 
فلسفه يوناني از حکمت خاور نزديک و کلداني گرفته شده 
است و مطالعه بر فلسفه يوناني را به عنوان بازيابي حکمت 
خود مي دانستند و نگاهي بدعت گونه بر آن نداشتند(کرمر، 
۱۳۷۵: ۳۲)؛ اما در زمينه هايي مانند شعر که اعراب داراي 
پيشينه بودند چندان هم از فرهنگ هاي تابعه متأثر نگرديدند. 

 (Goitein, 1963: 227)
در بررسي مباني اين انتقال، موارد متعددي قابل ذکر است 
که شايد مهم ترين آن ها شکل گيري نهضت ترجمه و تأسيس 
 Fauzan &) باشد(Hitty, 1974: 297)  و  دارالحکمه ها 
Fata, 2018: 383)که به تفصيل  به آن پرداخته خواهد 

شد؛ اما پيش تر توجه به اين نکته مهم است که اين ارتباط از 
کجا شروع شد؟ در بررسي ارتباط تمدن اسالمي و هلنيسم 
دو فرضية قابل تأمل مطرح  است: نخست فرضيه «وات»1 
که مبناي ارتباط بين اسالم و هلنيسم را به عصر عباسيان 
نسبت مي دهد و با عنوان «اولين موج هلنيسم» از آن ياد 
مي کند. وات، عصر عباسيان را اولين دوره اي مي داند که 
شوق مطالعه سنت يوناني شکل گرفت، ولي عمق اين برخورد 
را سطحي و محدود مي داند.(Watt, 1985: 43) وات توالي 
اين حرکت را تا قرن پنجم ه.ق پي مي گيرد و برخورد اصلي 
مسلمانان با هلنيسم را متعلق به اين زمان مي داند. وي اين 
 (Ibid: 73-74) .دوران را عصر شکوفايي فلسفه مي نامد
دوم، فرضيه «ماجد فخري» است که ارتباط مسلمانان با 
هلنيسم را به عصر بني اميه در دوران زمامداري معاويه 
برخي  دوران  اين  در  که  مي دارد  بيان  و  مي دهد  نسبت 
متفکران مسلمان ميراث هلنيسم را شناختند و در مواردي 
W. Montgomery Watt.1همچون قانون گذاري و مباحث مالي، نظامي و سالمت به 



کار بردند، اما اشاره مي کند در اين دوران ارتباط کاملي 
هم صورت نگرفته بود(فخري، ۱۳۹۷: ۳۸۶)؛ اما شواهد امر 
حاکي از آن است که ريشه هاي هلنيسم در دوران پيش 
از اسالم در سرزمين هاي تازه مسلمان شده قابل واکاوي 
است. از زمان خروج اسکندر از يونان، سرزمين هاي شرقي 
همچون اسکندريه، انطاکيه و دمشق، به توسط نستوريان 
 Fauzan &) .1مسيحي متأثر از جريان يوناني زدگي بودند
Fata, 2018: 389) از طرفي هم علماي يوناني که فراري 

از اسکندر بودند، جذب جندي شاپور (Ibid: 392) شدند 
و اين محل هم به مأمني براي ترويج علم و فلسفه يوناني 

تبديل شد.
تمدن اسالمي در سه ُبعد پذيراي فرهنگ هاي متصرفه در 
بود: ۱. در نخستين  «يگانه سازي»2  به عنوان  بطن خود 
سال هاي ظهور اسالم، آموزه ها و مباني يهوديت و مسيحيت 
در مواردي با سنن اعراب درآميخت. ۲. در پي فتوحات 
درآميزش  فتح شده  سرزمين هاي  فرهنگ  اسالم،  بزرگ 
با آموزه هاي اسالمي، صورتي نوين يافت و در فرهنگ 
اسالمي بجاي ماند. ۳. جريان «رنسانس اسالمي» که در 
عصر عباسيان و به تأسي از ميراث هلنيسمي و ميراث 
تأثيرات  پيوست.  وقوع  به  (يوناني مآب)  هلنيستي  متأخر 
نخستيِن ساير جريان ها بر تمدن اسالمي، همچون مسيحيت، 
يهوديت، گنوسيت و مانويت به صورت گسترده اي توسط 
شريان هلنيستي نوين، تحت الشعاع قرار گرفت. رنسانس 
اسالمي در آن دوران منشعب از تداومي آگاهانه از فرهنگ 

 (Kraemer, 1984: 135).يوناني مآب بود
به بيان کارل فردريش بکر: «تبيين مراتب شکل گيري تمدن 
اسالمي، بدون شناخت تأثيرات فرهنگي يوناني مآب، ممکن 
نيست؛ بنابراين آيا عجيب به نظر مي آيد که بگوييم: بدون 
 Becker,)«اسکندر کبير تمدن اسالمي [عربي] وجود نداشت؟
16 :1924) لکن تعبيري که از فلسفه يوناني صورت گرفت، 

در مواردي بسيار متمايز و دور از واقعيت بود. عدم شناخِت 
و  افالطون  سوفوکلس،  همچون  يوناني  قدماي  از  کامل 
ارسطو و ترجمه متون منتسب به برخي از اين فالسفه بجاي 
کژفهمي هاي صورت  و  اشتباهات  همچنين  و  اصلي  متن 
پذيرفته در ترجمه از عوامل مهم اين تمايز در عدم حصول 
به بنيان بود (کرمر، ۱۳۷۵: ۴۰۳). به تعبير کرمر: در شرق، 
آثار  هومر و سقراط شناخته نشدند. جنبه هاي آموزشي 
افالطون ديده نشدند. ميوه آموزه هاي ارسطو را از درخت 
نارس نوافالطوني و شارحان و مقلدان کم مايه برچيدند؛ و 
فرفوريوس و پروکلوس را به جاي افلوطين ديدند؛ و ميراث 
آوردند.  نگاه  در  سرياني  ترجمه هاي  از  عمومًا  را  يونان 

(همان: ۴۰۷-۴۰۵)

۲.تحرِک ساختارهاي علم و فلسفه در تمدن اسالمي
فرهنگ  گذران  محصول  عربي،  فرهنگ  شکل گيري 
 Fauzan).بود يوناني مآبي  از صافي  تابعه  سرزمين هاي 

Fata, 2018: 390 &) که مبتني بر شکوفايي نظامات و 

نهضت هاي نوين، ازجمله نهضت ترجمه به پيش مي رفت. 
نهضت ترجمه عاملي مهم بر تحول ساختار جامعه اسالمي 
بود؛ چراکه از يک سو به ترجمه آثار خاصي از ادبيات و 
فلسفه تمدن هلنيسمي و هلنيستي توجه داشت و از سوي 
جامعه  به  علوم  از  بسياري  انتقال  عامل  به عنوان  ديگر، 
اسالمي عمل مي کرد.(Ibid: 384) اين تحرکات عامل بر 
اين  متز  آدام  آنان،  از  تأسي  به  که  شدند  پيشرفت هايي 
دوران را عصر رنسانس اسالمي نام گذاشت. (متز، ۱۳۹۸) 
رنسانس اسالمي هم زمان با پذيرش جايگاه علما، اديبان 
و دانشوران در دربار حکومتي بود. همچنين ظهور طبقه 
اقتصادي  شکوفايي  دانش،  کسب  به  عالقه مند  متوسط 
رشد  و  بازرگاني  و  کاال  تبادل  مسيرهاي  شکل گيري  و 
شهرنشيني از ديگر نتايج اين نوزايش بودند.(کرمر، ۱۳۷۵: 
۳۴)از طرفي اين اثرات تنها مختص به چند ويژگي محدود 
نماند و به عنوان عاملي بر حرکت ساختار ساختارها در 
جامعه اسالمي عمل نمود؛ که پيامدهاي مطلوبي همچون 
را  دوران  اين  مختِص  ويژگي  به عنوان  «جهان وطني»، 
به دنبال داشت.(همان: ۴۶) تشکيل مجامع بحث و تبادل 
جهان وطني  همين  از  متأثر  اندولس  تا  بصره  از  انديشه 
بود. در اين جلسات از مسلمانان و مسيحيان و يهوديان 
تا مجوسان و ساير مذاهب نمايندگاني حضور داشتند و 
به يمِن دوستي، خردورزي و تساهل حاضرين، با شوق 
و  بحث  به  ديني  تعصبات  برخي  به دوراز  حقيقت جويي 
مباحثه مي پرداختند.(همان: ۱۰۳) همچنين، سياست عباسيان 
در استفاده از وزرا و وکال ساير ملل، عامل ديگري بر اين 
انتقال فرهنگي بود. براي نمونه، خانواده برمکي که نقش 
مهمي در دربار عباسي داشتند، از بلخ آمده بودند که مرکز 
 Hitty, 1974:).علم و فلسفه يوناني در ايران باستان بود
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فلسفه در جريان اين انتقال فرهنگي، بيشترين تأثير را از 
تحرک ساختار ساختارها پذيرا شد و در جامعه نوين عربي، 
ساختاري مختص به خوديافت. متأثر از جريان نفوذ فلسفه 
با  با تحوالتي همراه شد و  يوناني مآب، جامعيت فقه هم 
تفکيک فقه و علم، نقش هاي نويني از تقسيم حکما به دو گروِه 
فقيهان و عالمان شکل گرفت(متز، ۱۳۹۸: ۲۰۰) که مسبب 
حرکات ديگري بودند. يکي از اين محرکين، معتزليون بودند 
که در پي ايجاد ارتباطي بين شريعت و فلسفه برآمدند و از 
اين مشرب به بيان مطلب مي پرداختند.(ابن جوزي،  ۱۴۰۶: 
۳۸) به طور ويژه اکثريت مباحث معتزله به مسئله توحيد و 
صفات خدا بازمي گشت. تا اينکه متأثر از فلسفه يوناني، به 
بيان مباحث ديگري پرداختند.(متز، ۱۳۹۸: ۲۳۱) مهم ترين 
بحث معتزليون، در ارتباط با ذات و صفات خداوند بود که 

سنگ بناي فلسفه اسالمي هم هست.3
در کنار نهضت ترجمه، دوران آفرينش و تأليف در حال 
شکل گيري بود. حاال عالمان مسلمان بر اساس آموزه ها 

تفسير ساختاري از مباني فلسفي «نظام 
فيض» به عنوان يکي از عوامل حرکت 
ساز بر بازيابي آرايه اسليمي در عصر 

عباسيان /٤٣- ٦١

١. در اين دوران هم ترجمه هايي از آثار 
يوناني صورت گرفته بود. براي نمونه 
فورفوريوس، دو کتاب ايساغوجي و 
منطق را به زبان سوري ترجمه کرد. 

(Fauzan & Fata, 2018: 391)

2.Integration

٣.طرح اين انديشه از «ابن ميمون» 
اسپينوزا  بر  الحائرين»  «دالله  در 
اروپا  انديشه  در  وي  به توسط  و 
تأثيراتي برجاي گذاشت. (متز، ١٣٩٨: 

(٢٣٣
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فصلنامة علمي نگره

بارزترين  مي پرداختند.  متون  تأليف  به  خود  کشفيات  و 
مشهود  عباسيان  عصر  رسائل  در  شکوفايي  اين  نمود 
هنرمندي  و  هنرشناسي  و  ذوق  از  بازنمايي  که  است 
مسلمانان است.(متز، ۱۳۹۸ :۲۷۰) از مهم ترين آن ها، رسائل 
اخوان الصفاست که به عنوان نخستين دائره المعارف جهان 
اسالم شناخته مي شود. با توجه به انتشار رسائل در ميان 
عامه مردم، تأثيرات آن بر حرکت ساختارها و نشر افکار 
نوين در جامعه قابل بررسي است. از مقاصد و اهداف اين 
برادران مطالب متمايزي ازجمله روشنگري فلسفي جامعه، 
سوق دادن جامعه از فقه به سوي فلسفه و حتي مقاصد 
که  بود  تأثيراتي  مهم  نکته  اما  است؛  بيان شده  سياسي 
رسائل و کتب نظري ديگر درحرکت علوم عملي اين دوران 
برجاي گذاشتند.(اخوان الصفا، ۱۳۹۷: ۳۷-۵۱) براي نمونه 
از کتاب هندسه عملي بوزجاني مي توان نام برد که در مقام 
يک رساله نظري، درآمدي بر حرکت صنايع عملي هندسي 
بود.1 حرکت ساختارها در جنبه نظري، عاملي بر تحرک 
علوم عملي گرديد. اين حرکت را مي توان معلول جريان هايي 
همچون تقسيم عقلي فارابي و شکل گيري «مکتب بغداد» 

دانست.(داوري اردکاني، ۱۳۷۷: ۷۸)

۲-۱ مکتب بغداد به مثابه عامِل محرک
بيت الحکمه بغداد عامل بر تشکيل نخستين مکتب فلسفي 
اسالم بود که بر دو جنبه اساسي تأکيد داشت. نخست، 
تالش بر اجماع فلسفه و شريعت و دوم، توازن نظر و عمل 
نام برده  آن  از  بغداد  مکتب  اصلي  شاخصه  به عنوان  که 
 Bolkhari ghahi. از  نقل  به   ۱۳۶۴ (فارابی  مي شود. 

(2013: 519

همچنين اين مکتب مسبب احياء شاخه هايي از علوم مانند 
امثالهم  و  ابنيه  علم  معماري،  موسيقي،  حساب،  هندسه، 
دو  اساس  بر  که   (Bolkhari Ghahi, 2013: 519)بود
جنبه عملي و نظري شکل مي گرفتند. فارابي بر همين اساس 
عقل را بر دو قسم نظري و عملي مي داند و بيان مي دارد که 
عقل نظري به تفکر مي پردازد و عقل عملي به تحقق تفکرات 
توجه دارد.(فارابي، ۱۳۸۸: ۱۳) وي عقل عملي را قائم به 
دو صورِت عقل متفکر و عقل ماهر مي داند؛ که نخستين 
آن به شناسايي شايستگي بر انجام يک عمل داللت دارد 
و دومين آن بر تشخيص عقل متفکر، عمل مي کند.(فارابي، 

 (۳۴ :۱۳۷۱
در نمونه اي ديگر از تأکيد به ارتباط نظر و عمل در آراء 
حکماي اين دوران، اخوان الصفا در ارتباط با صنعت علمي 
ابراز مي دارند: «صنعت عملي عبارت است از اينکه صانع 
عالم صورتي را که در فکر اوست در خارج تحقق بخشد و 
آن را در هيولي وضع کند؛ و همه مصنوعات ساخته است 
از هولي و صورت. آغاز اين صنع از تأثير نفس کلي در آن 
با قوه تائيد عقل کلي به امر خدا، جّل ثناوه، است»(قيومي 

بيدهندي و مجتهدزاده، ۱۳۹۷: ۳۹).

 الزم به توضيح است که در بيان اخوان الصفا؛ حکمت و 
صناعت، تعابيري از نسبت نظر و عمل هستند. بر همين 
اساس شناخت ذات نفس را مبناي اساسي صناعات مختلف 
مي دانند؛ و هندسه عقلي را مدخلي بر شناخت ذات و ماهيت 
نفس براي بشر مي دانند؛ و ذات نفس را سنگ بناي تمام 
ج۱،   :۲۰۰۴ مي يابند.(التوحيدي،  علمي  و  عملي  صناعات 
احياء  در  عملي  و  نظري  جوانب  ارتباط  بر  تأکيد   (۱۱۰
صناعات، عاملي بود تا از مباني مختلف دررسيدن به عمل 
استفاده شود. براي نمونه، مي توان از هندسه نام برد که در 
دو جنبه عملي و حسي نمود داشته است؛ اما اين پژوهش از 
ُبعدي ديگر، به مسئله اي مشابه نظر دارد. براي اين منظور 
به تعريف يک گزارة فلسفي در قالب يک ُبعِد ساختاري و 
محرک مي پردازد که بر بازيابي ُصورتي عملي در آرايه 
نگاري معماري نقش داشته است. فلسفه نوافالطوني يکي 
از رايج ترين مآخذ فلسفي حکماي مسلمان اين دوران بود 
که در بسياري مکتوبات ايشان به اين مکتب فلسفي استناد 
شده است. از اين رهاورد، مسئله «نظام فيض» و شکل گيري 
کثير از واحد که ريشه در همين فلسفه دارد، به جهت قرابت 
با آموزه هاي اسالمي، در عقايد مسلمانان از جايگاه خوبي 
برخوردار شد و موردتوجه قرار گرفت(فخري، ۱۳۹۷: ۳۷) 
که بنا بر مباني  اين نظام، مي توان تفاسيري از تأثيرات آن 

در تحرک ساختارها بيان نمود.

۳.نظام فيض
«بحث ربوبيت و تبيين آن است با نشان دادن اينکه ربوبيت 
علت اولي است و اينکه دهر و زمان هر دو در تحت آن اند و 
اينکه ربوبيت عله العلل و مبدع آن ها به نوعي از ابداع است 
و اينکه قوه نوريه از آن بر عقل مي تابد و از آن به توسط 
عقل بر نفس کلي فلکي و از عقل به توسط نفس بر طبيعت 
و از نفس به توسط طبيعت بر اشياء کائن و فاسد مي تابد 
و اينکه اين فعل [احد] بدون حرکت صادر مي شود و اينکه 
حرکت همه اشيا از اوست و به سبب اوست و اينکه اشياء 
به سبب نوعي شوق و آرزومندي به سوي او به حرکت 
درمي آيد.» اين صيرورت شوق در بيان افلوطين، از طرفي 
کليدي بر ماهيِت نفس به عنوان فاصِل عالم حسي و عالم 
عقلي است و از طرفي، مبدأ فيضان تمام اشيا از فعل اول 
است.(فلوطين، ۱۳۹۶: ۳۹) اين نظريه که ريشه در فلسفه 
و  الئاييان(پارميندس  و  افالطون  آموزه هاي  و  يوناني 
ديگران) دارد، متأثر از ترجمه کتبي همچون «اثولوجيا» و 
«الخير المحض» در جامعه انديشمندان اسالمي مطرح شد؛ 
و آن قدر با آموزه هاي اسالمي قرابت داشت که به زودي 
اين  پيچيده ترين مسئله در  افتاد.  مقبول حکماي مسلمان 
نظريه که مي توان آن را مرکز تفکر فلسفي اسالمي دانست، 
مسئله «صدور کثير از واحد» است. واحد علت همه اشيا 
و عالم است، لکن با همه آن ها متمايز است. همه اشيا در 
آن اند و آن در هيچ يک نيست. همه اشيا از او قوام گرفته اند 

ارائه  مطلب  بر  واقف  نگارنده   .١
و  نديمي  دکتر  توسط  شده 
طاهري(١٣٩١) در مقاله «بازخواني 
در  بوزجاني  ابوالوفا  ميراث 
که  مي باشد  معماري»  صناعات 
برداشت صنعتگران را از اين کتاب 
بعيد  هندسي  ترسيم هاي  براي 
دانسته اند. لکن نمي توان منکر شد 
در  انتشار يک رساله هندسي  که 
هنر  در  فکري  بنيان هاي  آفرينش 
و معماري مبتني بر هندسه مؤثر 

بوده است.



و الجرم به اوي بازمي گردند. اين واحد، هيچ يک از اشيائي 
که منشعب از اويند، نيست. همين عامل مسبب تکثر اشيا از 
آن است. اگر نظري بر مراتب صدور داشته باشيم، «صادر 
اول عقل است و آن جوهر اول و انيت تام اول[عقل] نيز 
هست» در هر دوعالم اعلي و سفلي اوست که صادرکننده 
جوهر اشياست؛ و اين کمال اوست که عامل صدور تام 
اول(عقل) مي گردد. تام در وجود و کمال اوست که مي نگرد 
و تجليگاه نور و حسن مي گردد و متأثر از آن در قالب عقل 
بروز مي يابد.(فخري، ۱۳۹۷: ۴۱ -۴۲) بنابراين نظام، صدور 
اشيا در عالم به سبب فيض شروع مي شود. احد، علت اولين 

هر چيز و اصل واجب پديده هاست.(همان: ۱۳۵)
ثنايي(دو  قالب  در احصاالعلوم، فارابي نظام فيض را در 
بر  مبتني  و  خويش)  ذات  تعقل  و  مبدأ  ذات  تعقل  عامل 
از  نقل  به   ۱۳۶۴ مي نمايد.(فارابي،  تبيين  تعقل  شاخصه 
خادمي، ۱۳۸۶: ۸۲) در مقابل، بوعلي نظام فيض را برخالف 
فارابي مبتني بر تقريري سه گانه (از طريق امکان، وجود و 
وجوب به غير تأويل مي نمايد.(خادمي، ۱۳۸۶: ۸۲) به هر 
صورت، «موجودي که از واحد اول صادر شد واحد بالعدد 
است و ذات و ماهيت آن وحدت است و ماده در آن نيست 
و هر ذات که ماده در آن نباشد عقل است. اين معلول اول 
ممکن الوجود بالذات و واجب الوجود باالول است. وجوب 
وجود او ازآن جهت است که او عقل است و ذات خود را 
درک مي کند و وجود اول را هم ضروره درک مي نمايد و 
همين علم بر وجود اول و ذات خود سبب کثرت اضافي 
است اما اين کثرت از ناحيه وجود اول نيست زيرا اين از 
لوازم امکان است و امکان وجود او بذات اوست نه بسبب 
وجود اول و بالعکس وجوب وجود او از وجود اول. اگر 
اين کثرت نمي بود صدور کثير از او جايز نبود و در تمام 
مراحل وحدات صادر مي گشت و با اين شرح وجود جسم 
امکان نداشت.» پس کثرت در موجودات اتفاق افتاد و از 
«هر عقل عقلي و نفسي و فلکي و جرمي از افالک صادر 

گشت».(صفا، ۱۳۹۵: ۲۴۴)

۳-۱ قاعده شکل گيري کثير از واحد
و  نخست  ماهيت  که  است  آن  از  تمايز موجودات حاکي 
نمود نخستين (در يک معني همان خرد) در مرتبه يکم، 
بدون واسطه از خالق حاصل گرديده است. در مرتبه بعد، 
تمام موجودات و نمودهاي آن ها به واسطه ِخرد، حقيقت 
و نمود عالم، فارغ از ماده از خالق منشعب گرديد. واحد 
اول، خرد را آفريد. سپس به واسطه ِخرد، جهان را خلق 
کرد.(فلوطين، ۱۳۹۶: ۳۰۰ و ۳۰۱) واحدي که خالِق خرد 
است، آن را بهره مند از صورت هاي وافر گردانيد؛ و هر 
يک از صورت هاي ِخرد، در ارتباط مستقيم با همان خرد 
به حقيقت پيوست(همان: ۳۰۶)؛ اما آنچه ما را به نخستين 
اين صورت رهنمون مي سازد، جوهر است.(همان: ۳۰۸) 
اولين به جاي مي ماند،  چراکه صورِت جوهر در صورت 

پس صورت اولين همان جوهر است(همان: ۳۰۹)؛ و اين 
صورت عامل بر هيولي است. «هيولي نخست به صورت 
هيولي  همان  جلوه گر گشت، سپس  فراگير  و چهره  کلي 
هوا]  آتش،  خاک،  [آب،  را  ناشدني  بخش  صورت هاي 
پذيرا شد. آنگاه هيولي از همان صورت، صورت ديگري 
صورت هاي  و  چهره ها  هيولي  همان  سپس  پذيرفت،  را 

گوناگون را، سپِس يکديگر به خود گرفت».(همان: ۳۳۹)
موجود واحد، چون مرتبت ذيل واحد مطلق است، پس الجرم 
متکثر است. از آن روي که کثرت، مبناي تنزل است. پس 
مشکلي ندارد اگر دو باشد؛ اما همين دو هم داراي اجزايي 
است و اجزاي آن نمي توانند واحد اول باشند. به ناچار در 
مرتبت خود بايد دو باشند و بر همين اساس در تمام اجزاي 
هريک از اين دوها هم دوگانه اي هست، الي االنتها.(فلوطين، 
۱۳۸۹: ۹۹۷) الزم به ذکر است که معني کثرت، مبتني بر 
بسيط بدون است و به معني مرکب بودن نيست.(همان: 
۱۰۰۴) جرم به لحاظ جرم بودنش، ملهم از صورت و ماده 
است و ماده عاملي بر ايجاد مشارکت در علت جرمي ديگر 
است؛ بااين وجود که خود ماده عالمي عدمي دارد و به عينه 
نمي تواند مبنايي بر مبدأ وجود باشد.(صفا، ۱۳۹۵: ۲۴۵) 
مبتني بر اين قواعد، اشياء زيبا هم مي توانند واجد صورت 
باشند؛ و اين صورت زماني پديدار مي گردد که ماده اي هم 
وجود داشته باشد. لکن همين ماده هم از صورت بسيار 
فروتر است، چراکه از بدوي ترين مبناي صورت هم محرم 
است؛ بنابراين، شوق آفرين، آن چيزي است که به سبب 
صورت و نه به جهت ماده، وجود مي يابد.(فلوطين، ۱۳۸۹: 

 (۱۰۲۹
موجود بودن اشياء وابسته به واحد است و اگر واحد را 
از دست دهند، ديگر موجود نيستند.(همان: ۱۰۷۹) عقل و 
ايده، برخالف واحد، نخستين نيستند. چراکه هر ايده حاصل 
ترکيب چند چيز است و مرکب بودن منافي واحد بودن 
است. واحد، همه چيز نيست که اگر مي بود، ديگر واحد نبود. 
همچنين عقل هم نيست، چون عقل همه چيز است و بعالوه 
هستي هم نيست بازهم بر اين مبنا که هستي هم همه چيز 
است. پس اينجا بايد پرسيد، ماهيت واحد چيست؟(همان: 
۱۰۸۰) به جهت دست يافتن به ماهيت هر چيز بايد از راهي 
وارد شد. آن راه مي تواند، چراي هر چيز (جوهر) باشد. 
ازاين روي که جوهر و عليت هر چيز(چرا) همان ماهيت آن 
چيز است. بدين معني که اگر بتوان يک ايده را به درستي 
دست يافت.(همان:  مي توان  آن هم  چرايي  به  کرد،  تشريح 
۹۸۸) شناخت چراي هر چيز ملزم به شناخت چيزهايي 
است که در هر چيز وجود دارند. ازاين روي بايد چراي هر 
چيز در همراهي خوِد آن چيز باشد؛ و اين چرا، در اينجا، 
«هست» است؛ و هست و چرا يکي اند. ازاين روي وجود، 
توأمان با علِت وجود است. علِت وجود، مبناي علت نيست، 

بلکه نحوه وجود است. 
يکسان هستند(فلوطين،  و علت  نحوة وجود  کوتاه سخن، 

تفسير ساختاري از مباني فلسفي «نظام 
فيض» به عنوان يکي از عوامل حرکت 
ساز بر بازيابي آرايه اسليمي در عصر 

عباسيان /٤٣- ٦١



شماره ۶۴  زمستان۱۴۰۱
۵۱

فصلنامة علمي نگره

که  زيباست  جهت  بدان  چيز  هر  بنابراين،   (۹۸۹  :۱۳۹۸
روز  نور  که  اساسي  همان  به  است.  علتش  دربردارنده 
واحد  از  منبعث  هم  زيبايي  است،  خورشيد  از  منشعب 
است.(همان: ۱۰۸۳) پس هر چيز زيبا، تمام اجزايش کامل و 
مسلط بر ماده است؛ و اين تسلط زماني معني دارد که هيچ 

جزئي از ماده، فاقد صورت نباشد.(همان: ۹۹۰)

۴.اسليمي
داراي  و  گياهي  نقشي  معين،  فرهنگ  تعريِف  به  اسليمي 
پيچ وتاب است. عبارت اسليم يا اسليمي تا قبل از دوران 
 Khazaie,) نمي شود.  يافت  فارسي  مکتوبات  در  مغول 
مفاهيمي  داراي  مختلف  زبان هاي  در  اسليمي   (1997: 3

است که شناخت آن ها تا حدي در ارتباط با موضوع، الزم 
است. ريشه شناسي کلمة عربسک(بيان معنايي از اسليمي) 
 rebesco يا rebesk در زبان انگليسي منبعث از دو بيان
ميالدي،  شانزدهم  و  پانزدهم  قرن  حدود  در  که  است؛ 
دوران  آثار  با  رنسانس  هنرمندان  آشنايي  با  هم زمان 
 Blair and) گرديد.  اطالق  گياهي  آرايه هاي  به  اسالمي، 
Bloom, 2009: 68) در زبان آلماني هم کلمه اسليمي، به 

تزيينات گياهي در هنر اسالمي اطالق مي گردد؛ اما بعد از 
دوره باروک، اين عنوان به طور عام به هنر آرايه نگاري 
نسبت داده شد. به طور همسان در هنر مسلمانان اسپانيا1 
Herzfeld, 1913: 364-) .نيز با همين معني مواجه هستيم

366) در زبان فرانسوي، اسليمي را در بيان مجموعه آثار 

 (Ibid:367).مي برند کار  به  اسالمي  کشورهاي  هنري 
البته کلمه عربسک در برخي ترجمه هاي کشورهاي غربي، 
به شرياني از هنر عربي نسبت داده مي شود که در قرن 
هفدهم با موسيقي، رقص، شعر و هنرهاي بصري شناخته 

اين  از قرن نوزدهم  لکن بعد   (Campo, 2009: 50).شد
از گياهان رونده،  به عنوان هنري شناخته شد که  مفهوم 
ساختارهاي هندسي و سبک خوشنويسي و گاهي التقاط 
آن ها فرم يافته است.(Ibid: 51) سنت گرايان، آرايه نگاري 
ادوار  تمام  در  هنر  شکوفاترين  و  هنرها  تمام  بنيان  را 
اسالمي مي دانند. (Coomaraswamy, 1956: 19)به بيان 
«مادن»: اسليمي بخش اصلي آرايه نگاري اسالمي است. 
(Madden, 1975: 424) عبدالرحمن البدوي هم اسليمي را 
روح هنر خاورميانه مي نامد که همچون نمونه هاي يوناني، 
هر دو از ريشه اي مشابه، با تکرار برگ هاي درخِت «شوکة 
اليهود2» بوجود آمده اند.(بدوي، ۱۳۹۸: ۳۸ و ۴۳) و خزايي 
هم در بررسي هنر دکوراتيو ادوار اسالمي، اسليمي را يکي 

 (Khazaie, 1997: 2).از سه عنصر اصلي3 آن مي داند
«نقش» در فضاي معماري به دو گونة هندسي(گره)4 و 
گياهي(اسليمي و ختايي)5 تقسيم مي گردد. نقوش گياهي 
در نخستين مراتب کاربردشان در هنر اسالمي، محدود به 
اسليمي بودند که بعدها در ترکيب با ختايي و اسليمي هاي 
چندگانه صورت هايي متمايز يافتند و بيان آن در ارتباط 
با اين تحقيق نيست. به طور خاص، اسليمي در اين تحقيق 
عصر  در  که  است6  گياهي  نقوش  از  فرمي  به  محدود 
عباسيان، عمومًا بر کالبِد گچ عينيت يافته است. اسليمي، 
حرکت  به مثابه  پيچان  و  مواج  دوار،  فرم هاي  از  نمودي 
است(نوايي و حاجي قاسمي: ۱۳۹۰، ۱۷۳) اسليمي حاصل 
پيچ وتاب نقوش گياهي در يک قاب است و بازنمايي از حرکت 
به سمت باالست(همان: ۲۶۴) در اوايل حکومت عباسيان، 
اسليمي به عنوان يکي از نقوش تزييني پرکاربرد باألخص 
 Golombek,) گرفت.  قرار  موردتوجه  درباري  ابنية  در 
183 :1969) اسليمي در اين دوران به حدي تکامل يافت 

مأخذ:  برلين.  موزه  نگهداري  محل  سامرا،  مکشوفه  اسليمي  از  نمونه ايي   .۱ تصوير 
patterninislamicart.com

که  است  عبارتي   Moresque  .١
در اين زبان براي معادل اسليمي 

ذکر شده است.
به  فارسي  در  درخت  ٢.اين 
است(بدوي،  مشهور  «قرصعنه» 

(١٣٩٨: ٣٨
٣.دو عنصر ديگر را خوشنويسي 
 Khazaie,) مي داند  گره سازي  و 

(1997: 2

هندسي  ٤.گره محصول صورتي 
است که البته پرداختن به آن خارج 

از موضوع اين تحقيق است.
٥.نظِر اين تحقيق به اسليمي در يک 
قالب جامع و به دور از نمونه ها و 
سبک ها و روش هاي متعدد ايجاد 

آن است.
نکته  اين  به  واقف  ٦.نگارنده 
هست که برخي نمودهاي اسليمي 
همچون موتيف هاي بال و ... مبتني 
لکن  نبوده اند.  گياهي  نقوش  بر 
تمرکز تحقيق تنها بر گونة خاص 

با صورت گياهي است.



که در ادوار بعد به عنوان يک سبک منحصر شناخته شد.1 
(Scott-Meisami, 2001: 74)هرتسفلد تداوم اسليمي را 
به سامرا(تصوير ۱) و پيش از پايتخت شدن بغداد نسبت 
مي دهد(Herzfeld, 1923: 7). مجددًا الزم به توضيح است 
که مبتني بر نظر بسياري از محققان، اسليمي به يک باره در 
هنر اسالمي ظهور نکرد و تداوم و توسعه اي از نمونه هاي 
پيش از اسالم است(Khazâie, 2005: 27)؛ که دو ريشه 
شرقي و غربي بر آن متصور است. نخستين آن متأثر از 
ايران و هنر ساساني(تصوير ۲) بود و ديگري به  فالت 
تأثير نقوش پالمت2 (تصوير ۳) از منشأ يونان و روم اشاره 

دارد.(همان، ۳۷)
جنبه  حدي  تا  اسالمي  نخستين  ادوار  در  اسليمي 
طبيعت پردازانه داشت.(تصوير ۴) اين موضوع در بسياري 
نمونه ها از سامرا تا بلخ (تصوير۵) و در مواردي تا اندلس 

 (Herzfeld, 1923: 8-10).و قاهره نيز قابل واکاوي است
به عقيده «آرتور پوپ» اسليمي در ادوار نخستين اسالم، 
ريشة ايراني ندارد چراکه اسليمي ايراني عينًا طبيعت پردازانه 
نيست. بر همين اساس اسليمي طرح شده در هنر عباسيان 
 :۱۳۵۶ مي داند(پوپ،  يوناني  پالمت  تزيينات  از  متأثر  را 
۳۹)؛ اما نبايد منکر رگه هاي الهام بخش از هنر ساساني3 
الگوي  انتقال  تدبير  هر  به   (Khazâie, 2005: 28).بود
اسليمي به جهان اسالم از هر دو ريشة موردبحث صورت 
ريشه  بررسي  و  انتقال  اين  داليل  بر  تفسير  در  گرفت. 
هلنيستي اسليمي در عصر عباسيان، بايد تا حدودي عقب  

رفت و به عصر امويان رسيد. 
در تزيينات کاخ هاي اموي اندلس(۱۳۹-۴۲۲ ه.ق) از نقوش 
گياهي بيزانتين الگوبرداري مي شد1 که طرح آن ها نسبت 
بيشتري  اهميت  از  آرايه ها  ايجاد  در  هندسي  نقوش  به 

تصوير ۲. نمونه اي از نقوش گياهي در عصر ساسانيان، مجموعه 
طاق بستان کرمانشاه. مأخذ: ويکي پديا

تصوير ۳. نمونه اي از تزيينات پالمت، معبد آرختيئوم. مأخذ: ويکي پديا

  Adle, 2011 :تصوير ٤. نقوش اسليمي در مسجد جامع اصفهان. مأخذArchnet.com :تصوير  ٥. مشهد حاجي پياده بلخ. مأخذ

تفسير ساختاري از مباني فلسفي «نظام 
فيض» به عنوان يکي از عوامل حرکت 
ساز بر بازيابي آرايه اسليمي در عصر 

عباسيان /٤٣- ٦١

١.اين نکته در شعري از «علي بن جهم» 
شاعر عصر متوکل عباسي، در وصف 
کاخي که او ساخته هم مشهود است. 
«ديوارنگاره هايي بر اين کاخ آفريده اند 
که نه هيچ ايراني  ديده است و نه هيچ 
يوناني در تمام عمرش سراغ داشته 
(Scott-Meisami, 2001: 75) «است
2.Palmette

٣. اين نمونه ها هم در دسترس تر نسبت 
به نمونه هاي پالمت بودند و هم حضور 
استادکاران و متفکران ايراني در دربار 
محتمل  را  برداشت  اين  دوران،  آن 

مي سازد.
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برخوردار بود. آرايه هاي معماري اندلس تا پيش از قرن 
پنجم ه.ق عمومًا صورتي يوناني-رومي داشت که حکايتگر 
نفوذ خلفاي اموي در ادوار قبل است(نجيب اوغلو، ۱۳۷۹: 
۱۴۲)؛ و حتي در دوران بعد هم در مناطقي که تحت نفوذ 
فکري بني اميه بودند، رگه هايي از اين تأثيرپذيري قابل تمييز 
با  اسليمي،  از  کثير  بهره گيري  کونل  ارنست  اما  است؛ 
صورتي متمايز و مختص به عصر خود را به عهد عباسيان 

(Kühnel, 1957: 561)2.نسبت مي دهد

 ۴-۱ حرکت در اسليمي
خاصي  جزءِ  بر  تأکيد  و  است  واحد  کليِت  يک  اسليمي 
هستند  کليت  خدمت  در  جزييات  همه  اسليمي  در  ندارد. 
الگوهاي آن  بودِن  دليِل بي شمار  و شايد همين موضوع 
است (Madden, 1975: 427). الفروغي در کتاب خود با 
عنوان «اسالم و هنر» اسليمي را نمادي از واحِد بيکران 
 Al-Faruqi, 1985:).و بازنمايي از حسي منحصر مي داند
96-90) تحقيقات نشان مي دهند که اسليمي يک ساختار 
 (Campo, 2009: 51)تلفيقي معنايي، تاريخي و فرمي است
 Khazaie, 1997:)  از مذهب و فلسفه و مي تواند متأثر 
226-210)  به عنوان ماهيت اصلي و معنايي شکل دهنده آن 

بوده باشد. به طور خاص در شناخت هر حرکت، مهم ترين 
وجه، شناخت ماهيت آن است؛ و ماهيت هر چيز، وابسته به 
جوهر آن است. جوهر اسليمي در يک وجه، حرکت است. 
حرکتي که در ابعاد مختلف و به سبب انتقال از واحد آغاز 

مي گردد. حرکت در قالب اسليمي از يک نقطه آغاز و به 
ساقه مي رسد. اين ساقه در نقاطي حرکات و انشعاباتي را 
به نمايش مي گذارد و نهايتًا به سطح منجر مي شود.(نوايي و 
حاجي قاسمي، ۱۳۹۰: ۲۶۴) در تفسير حرکت فرمي اسليمي، 

شناخت سه مقام از مطلب به شرح ذيل الزم است:
    

حرکت از نقطه: 
نقطه اولين اتصال و بنيان آغازين اسليمي است. فعل آغاز 
است و به سبب آن است که حرکت به خط مختوم مي گردد. 
نقطه به عنوان فعل اول، در هيچ يک از قسمت هاي اسليمي 
تکرار نمي گردد و در مقام پايه اولية نقش حرکت را تا تبديل 
به خط ادامه مي دهد. کما اينکه خط هم خود از اتصال نقاط 
حاصل مي شود و هر خط از همگرايي نقاط در مسيري 
مشخص شکل مي گيرد؛ اما نمودي مجزا از نقطه در آن 
ديده نمي شود و تنها وجود به فعل آن در مقام خط است 

که حضور دارد.

حرکت خط: 
در  ظاهر مي شود،  پيچان  به صورت  اسليمي  در  که  خط 
وهلة نخسِت صدور از نقطه، حرکتي اعاليي را آغاز مي کند. 
خط جداي از مبدأ خود نيست بلکه با اتکا به آن به سمت 
باال حرکت مي کند؛ و اين حرکت در بخش هايي، پيچ وتابي 
متعادل و متوازن را در عين هماهنگي به وجود مي آورد 
در  اين حرکت  قاب ختم گردد.  در  نهايت خود  به حد  تا 

جدول ١. تحليل بر نظام شکل گيري اسليم در نظام عمودي، مآخذ: نگارنده

تحليل ساختاري باز ترسيم فرمي نمونه اسليمي

١.عبدالرحمن البدوي فيلسوف معاصر 
مصري، بيان مي دارد که در طرح هاي 
يوناني، تنه و برگ ها داراي موجوديتي 
ويژه هستند درحالي که اسليمي در هنر 
بيزانسي به شکل خطوط بي شماري 
ديده مي شود که پوشش دهنده سطوح 

هستند. (بدوي ١٣٩٨: ٣٨ و ٣٩)
را  اسليمي  شکوفايي  کونل  البته   .٢
مي دهد.  نسبت  غزنويان  عصر  به 

(Kühnel,1957:561)



مقام خط با تغيير در احوال، عالوه بر نيل به سمت باال، در 
بخش هاي مياني هم حرکتي سيال و سير و سلوک گونه را 
در منزل هاي مختلف نمايش مي دهد که به دوراز بدعت، در 

پي کمال وحدت است.
حرکت سطح: 

سبب  به  ُبعد  است.  ُبعد  فاقد  خود  حرکت  درنهايت  خط 

حرکت در جهت مقابل شکل مي گيرد. اين حرکت خط را 
به مقام سطح مي کشاند. سطح در قاِب اسليمي واجِد تمام 
ويژگي هاي خط است، با اين تفاوت که با حرکتي عرضي، 
به آن ُبعد بخشيده و حالتي از صيرورت عرضي و طولي 
را القا مي کند. تکرار سطوح، در جهات عرضي، طولي يا 
متداخل، عاملي بر تکثر از واحد مي گردد و قالبي از اسليمي 

جدول ٢: تحليل بر نظام شکل گيري اسليم در نظام منحني، مآخذ: نگارنده

تحليل ساختاري باز ترسيم فرمي نمونه اسليمي

جدول ٢: تحليل بر نظام شکل گيري اسليم در نظام منحني، مآخذ: نگارنده

تحليل ساختاري باز ترسيم فرمي نمونه اسليمي

تفسير ساختاري از مباني فلسفي «نظام 
فيض» به عنوان يکي از عوامل حرکت 
ساز بر بازيابي آرايه اسليمي در عصر 

عباسيان /٤٣- ٦١
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سطح  بدون  اسليمي،  صورت  مي دهد.  شکل  قاب  در  را 
متصور نيست. باري همين سطح هم تکثري است از نقطه 

که سطح به ميانجي خط، به آن رسيده است.
حرکت در مقام اسليمي تنها منحصر به يک صعود عمودي 
نيست، بلکه با توجه به بي شمار بودن نمودهاي آن، داراي 
قابليت تعدد و تکامل در فرمت هاي متفاوت است. از بررسي 
نمونه هاي اسليمي در عصر عباسيان، به طور جامع مي توان 
به سه نظام فرمي، نظام عمودي(جدول ۱)، نظام منحني1 
(جدول ۲) و نظام افقي(جدول ۳) در شکل گيري اسليمي 
اشاره کرد. نکته واحد در تمام نظامات، حرکت در سه مقاِم 
نقطه، خط و سطح است که مي توان قائم به مباني مفهومي 
نظام فيض، حرکت از جوهر و ماهيت را بر آن تفسير کرد. 
همچنين حرکت در هر سه مقام ذکرشدة اسليمي، با تبعيت 
از ذات و جوهر، فرمي نوين مي آفريند و با سيِر بر مقاماِت 
فرمي، نظامي ساختاري را شکل مي دهند که با تقيد به مبنا، 

درهرصورت داراي فرمي منحصر هستند.

بحث
به  وابسته  ساختار  هر  مطلوِب  کماِل  ساختارگرايي،  در 
حرکت ساختار ساختارهاست. شکوفايي ساختار ساختارها 
عامِل بر جنبِش نظامات است و متعاقبًا ساختارهاي تابعه 
هم با تأسي از اين حرکت به تکاپو مي آيند؛ که جنبة بيروني 
يک ساختار تا حرکت آن را شکل مي دهد. با حرکت يک 
ساختار، نه تنها وجه بيروني، بلکه وجه دروني آن هم به 
حرکت واداشته مي شود و در بطن هر نظام و ساختاري، 

نوزايي ها و نوآوري هايي را شکل مي دهد. بنابراين توجه به 
مفهوم نشانه شناسيک در ارتباط با ساختگرايي از اهميت 
نشانه ها  مفهوم،  اين  بر  مبتني  است.  برخوردار  ويژه اي 
متفاوت  فرمي  مي توانند  خاص  معناي  يک  بيان  باوجود 
داشته باشند. فرمي که در قالب يک «دال»، تصويري از 

«مدلول» را شکل مي دهند.2 (احمدي، ۱۳۹۸: ۱۵) 
تشکيِل يک نظاِم نشانه شناسيک اين امکان را فراهم مي آورد 
که هر ساختار، در بيان خود داراي فرم هايي متمايز باشد. 
لکن اين تمايز به معناي ناهنجاري در آن ساختار نيست. 
بلکه عين تقيد است و تنها با تعريف دستگاهي مشخص، 
يا  تغيير  بامعني، دچار  متناسب  موازين مي توانند  برخي 

تصوير ٧. محور هم نشيني، مأخذ: همان.تصوير ٦. از راست: محور جانشيني، مأخذ: نگارنده. 

 نمودار ٢ تفسير نشانه محورها در قاب اسليمي، مأخذ: همان

١.ساختار حرکت در اين نظام قائم بر 
دو قاعده است. نخست عروج از نقطه 
به خط و حرکت دوار در مقام سطح و 
دوم حرکت نقطه از مرکز به مقام خط 
به صورت شعاعي و حرکت منحني به 

مقام سطح.
اين  تفسير  در  کتاب  نويسندة   .٢
عبارت  سه  مي دارد:  بيان  موضوع 
درخت، Arbre، Tree سه نشانه زباني 
متفاوت در سه زبان مختلف براي يک 
معناي مشخص هستند. هريک از اين 
سه کلمه تصوير مشخصي از درخت 
ايجاد  زبان ها  اين  کاربران  ذهِن  در 
مي کند و هر سه کاربر به يک مفهوم 
ثابت مي انديشند، اما باوجود ثباِت معنا 
در غالب فرم بيان کامًال متفاوت اند و 
وابسته به قواعد مشخص در پارادايم 
متبوع خود هستند. هرکدام از اين سه 
و  مي شوند  محسوب  دال  يک  واژه، 
تصوير حاصل از آن ها در ذهن، مدلول 

آن است. (احمدي، ١٣٩٨: ١٥)



تکامل گردند. در تعريِف دستگاه فوق الذکر، مشخص ترين 
از  سوسوري  نظريه  به  نشانه شناسيک،  نظاِم  در  بنيان 
جمله  مي دارد:  بيان  بازمي گردد. سوسور  جمله  ساختاِر 
که  است  هم  کنار  کلمات  از  تعدادي  هم نشيني  حاصِل 
معناي مشخصي ارائه مي دهند؛ و در ادامه شرح مي دهد که 
مبتني بر ساختاِر هر جمله مي توان با جانشيني برخي از 
واحدهاي زباني، جمالت تازه اي ساخت(احمدی، ۱۳۹۸: ۲۰) 
و (ايگلتون، ۱۳۹۰: ۱۲۹ و ۱۳۰)؛ بنابراين هم نشيني، الگويي 
براي کنار هم بودگي است و قالبي تکاملي دارد؛ که متأثر از 
بنيان هاي هر نظام، صورتي نوين مي آفريند.(ايگلتون، ۱۳۹۰: 
۱۳۰) همچنين، بايد توجه داشت که اقدام به جانشيني ممکن 
است اين شائبه را به دنبال داشته باشد که هدف، تنها يک 
انتخاب از ميان گزينه هاست؛ اما حقيقت امر اين نيست و در 
جانشيني، انتخاِب صورت گرفته بايد بيشترين پاسخگويي 

به نظام متبوع را داشته باشد. 
و  عمودي  محور  دو  بر  متن  يک  زمينة  کوتاه سخن، 
عمودي  و  هم نشيني  افقي  «محور  مي يابد.  ساختار  افقي 
جانشيني است. اولي نحوه حضور نشانه ها در نظام زبان 
را تبيين مي کند و دومي نحوه ترکيب آن ها را براي توليد 
گفتار».(سوسور، ۱۳۹۲: ۱۷۶-۱۸۳) از اين نظريه به عنوان 
گواه بر اين تحقيق استفاده مي شود. در تعميم نظريه فوق 
بين  رابطه  يک  تعريف  به  الزام  تحقيق،  اين  موضوع  به 
ساختار زباني و هنر(وراي موضوع پژوهش) وجود دارد. 
براي اين منظور به تعريِف لوي استروس اتکا مي شود که 
بيان مي دارد: «هنر همواره در ميان راه زبان و موضوع 
قرار دارد»؛ و تعبيِر بابک احمدي که «هنر را گونه اي از 
زبان و يک نظام مي داند.»(احمدي، ۱۳۹۸: ۱۸) تحقيق پيش 
عصر  در  اسليمي  بازيابي  موضوع،  بر  استدالل  در  رو 
عباسيان را نخست در قالب نظاماِت آن و مبتني بر بنيان 
نشانه شناسيک سوسوري مورد تفسير قرار مي دهد و به 
دنبال آن کليت فرضيه را در ارتباط با بنيان ساختارگرايي 

تفسير مي نمايد.
در بررسي نشانه شناسيک از صورت اسليمي، با تعريف دو 
محور افقي و عمودي در تحليل بر موضوع مواجه هستيم. 
و  عمودي  افقي،  الگوي  سه  به  اسليمي  نظامات  پيش تر 
منحني تفکيک شدند1 که هر سه الگو را مي توان در قالب دو 
محور تحليل نمود. اسليمي در قياس با يک متن بر دو قاعدة 
هم نشيني و جانشيني قابل استنتاج است. اگر جانشيني را 
در قالِب محور عمودي اسليمي در نظر بگيريم، مي توان آن 
را به عنوان نحوة ترکيب صورت ها براي هويت دادن به يک 
محور لحاظ نمود. همان گونه که در تصوير ۶ مشهود است، 
در محور عمودي، با حرکت به باال هريک از صورت ها تغيير 
مي کنند. ولي دو نکته در آن هويداست. نخست، تقيد کامل به 
ساختار و دوم داشتن هويتي منحصر در عين اينکه از نظام 
موردنظر پيروي مي کند. در جانشيني صورت گرفته، توجه 
به همه موازين پيشين، از حرکِت نقطه تا رسيدن به خط و 

سطح مشهود است؛ اما هر محور صورتي متمايز دارد که 
متأثر از جوهر اوليه است. هم نشيني، نحوه حضور نشانه ها 
در هر مرتبه است که مي توانند تمايزاتي هم داشته باشند. 
باتوجه به تصوير ۷ مي توان چهار محور عمودي را در يک 
شريان افقي مشاهده کرد. در اين نظام، چهار محور عمودي 
متمايز در کنار هم و مقيد بر محور افقي استقراريافته اند که 
البته هر يک بافاصله هاي فرمي از يکديگر جداشده اند. در 
مقام هريک از محورهاي عمودي، همان قواعد جانشيني و 
صورت هاي متمايز با تقيد به جوهر ديده مي شود که در يک 
ترکيب فرمي، محور عمودي را شکل داده اند. از هم نشيني 
اين محورها، يک زمينه شکل مي گيرد که محدود به قاب 
است و بازنمايي از جوهر و ماهيت اصلي اجزاء در تمام 

ارکان آن قابل واکاوي است.(نمودار ۲)
وجهة دوِم استدالل، بر مبناي کلي تحقيق و حرکِت ساختار 
ساختارها و تأثيرات نظام فلسفي فيض بر بازيابي اسليمي 
قائم است. هنر را چه از نگاه افالطوني تقليدي از طبيعت 
بدانيم يا از نگاه افلوطيني آن را تقليدي از جوهر باطني 
طبيعت تصور کنيم، مبتني بر يک نظام ساختاري مي تواند 
اوايل عصر  در  اسليمي  باشد.  داشته  نمود  هرزماني  در 
عباسيان به سبب حرکت ساختار ساختارها مجددًا رواج 
اين تحقيق نشان داد که آشنايي و توجه به  نتايج  يافت. 
مباني فلسفي فيض در جامعه آن دوران، بر اين بازيابي 
بي تأثير نبوده است. در مباني نظام فيض آمده که صدور از 
تام اول (خرد) آغاز مي شود. عاملي که در اسليمي مي تواند 
باز آفريننده فرم باشد. اين فرم در قالب ماده صورتي دارد 
که مبتني بر مباني نظري برگرفته از طبيعت يا تجريد بر 
آن؛ و حرکت در مقاِم اسليمي، منظري از صدور بر واحد 
اول است. نظام صادره از واحد اول، قطعًا واحد به عدد 
است؛ اما ذات آن تغيير نمي کند و مقيد به واحد مي ماند. اين 
واحد به معني فعل مطلق(احد) يا حتي خرد هم نيست، بلکه 

به عنوان مبناي آغاز در نظر گرفته مي شود. 
که  مي رسد  عروج  به  زماني  نخستين،  مبناي  از  حرکت 
صورت ها بر محور جانشيني جاي گيرند و کليتي واحد از 
اجزا را شکل دهند. باري هريک از اين صورت ها به عنوان 
اجزاي يک کليت، واجد همان جوهر مشخصة نخستين، 
ولي بافرمي منحصر هستند. خصيصة جوهر اين است 
که ما را به واحد اول مي رساند و نمود آن در هرکدام از 
صورت ها قابل واکاوي است. حرکت بر محور جانشيني 
و  دارد.2  اعاليي  به حرکت  تمايل  و  است  عروج  پي  در 
از هم نشيني اين محورها، زمينه شکل مي گيرد. اين زمينه 
از  کثير  شکل گيري  بر  گواهي  به عنوان  سطح  قالب  در 
واحد نمود مي يابد. در بررسي تکامل پيشينه تحقيق، اين 
پژوهش دو مفهوم حرکت ساختارها و مباني فلسفي نظام 
فيض را به عنوان يکي از عوامل اثرگذار بر بازيابي اسليمي 
در دوران موردمطالعه به يافته هاي تحقيقات قبل اضافه 

مي کند.

تفسير ساختاري از مباني فلسفي «نظام 
فيض» به عنوان يکي از عوامل حرکت 
ساز بر بازيابي آرايه اسليمي در عصر 

عباسيان /٤٣- ٦١

١.الزم بذکر است که در نمودهاي فرمي 
موجود، کمتر مي توان نمونه اي را يافت 
که تنها مقيد بر يکي از اين الگوها بوده 
باشد و عمومًا صورت ها با تلفيق دو 
يا سه گونه الگويي شکل گرفته اند که 

تناقضي با بررسي اين تحقيق ندارند.
از  پس  که  هم  منحني  الگوي  ٢.در 
به نهايت رسيدن محور، با چرخانة 
ابدي مواجه هستيم، همين عروج اتفاق 

مي افتد.
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نتيجه
عصر عباسيان دوران شکوفايي علمي و فرهنگي يا به تعبيري عصر رنسانس اسالمي بود. در اين 
دوران، ساختار ساختارها به حدي از شکوفايي رسيد که کمتر عصري را هم آورد آن مي توان يافت. 
اين شکوفايي محرکي بود که به سبب آن، برخي ساختارها احيا شدند و متعاقبًا هر ساختار، نظامات 
منحصر به خود را تشکيل داد. بايد توجه داشت که حرکت ساختارها، امکاني بر يک آفرينش نيست، 
بلکه عاملي بر بازيابي ساختاري قديمي است که دچار افول شده. بر همين مبنا، فلسفه هم به عنوان يکي 
از شکوفاترين ساختارهاي عهد عباسيان، اثرات متمايزي در جنبه هاي مختلف، از مباني فقه و منطق 
و مباحثه تا هنر و ادبيات بر  جاي گذاشت. مباني فلسفي اين دوران، به طور مستقيم يا غيرمستقيم 
از يک ريشه يوناني شرب مي کردند. نهضت ترجمه و تشکيل حلقه هاي مباحثه در سرزمين هاي 
اسالمي و حضور علماي ملل تابعه، همچنين شکل گيري تفکرات نوين مانند جهان وطني از عوامل 
اين موضوع که  اعتقاد بر  با  مهم بر شکل گيري ساختار فلسفي نوين بودند. حکماي اسالمي هم 
فلسفه يوناني متأثر از ريشه اي خاوري است، پذيراي آن بودند و در مباني حکمي خود بر آن استناد 
داشتند. نظام فيض به عنوان يک نظام نوافالطوني از ريشه اي يوناني مآب رشد يافت و با طرح مباحثي 
همچون صدور، شکل گيري کثير از واحد، جوهر و ماهيت در فلسفه اسالمي به تکرار مورداستفاده 
قرار گرفت. بنا بر هدف اين تحقيق، نظام «فيض» به عنوان يکي از عوامِل بازيابي ريزساختار اسليمي 
معرفي مي گردد که مراتب ذيل بر آن متصور است. نخست آنکه در مطالعه بر نظام فيض، مي توان 
به قرابِت مبنايي آن با صورِت عملي اسليمي به عنوان يک هنر بازيافته اشاره کرد. اين صورت، سه 
قاعدة جوهر، صدور و شکل گيري کثير از واحد را - فارغ از آن اعتبار- بنا بر قالبي مفهومي در 
خود جا  داده است. اين تفسير بدان معنا نيست که اسليمي عينًا بازنمايي از قواعد مطرح شده است، 
اما در مقام يک نظاِم متأثر و با ساختاِر حرکتي مشابه، به آن استناد دارد. جوهر، متأثر از ماهيت 
نخستين است و عامل اصلي بر حرکت است. جوهر در اسليمي - فارغ از تاِم اوِل آفريننده هنر و تنها 
در مطالعه اي بر فرم اسليمي- همان حرکتي است که از مبدأ نخستين با قيد به ماهيت آغاز مي گردد. 
به يمن اين حرکت، تعادل و توازن در مقام اسليمي شکل مي گيرد و وجه کمال يافتة آن در يک زمينة 
متشکل از صورت ها و رخ هاي متفاوت با هم نشيني بر محورهاي تابعه، نمود مي يابد. صدور در مقام 
سه الگو بر اسليمي متصور است. الگوي افقي، عمودي و منحني که هر سه الگو با صدور از ذات 
نخستين، مبتني بر جوهر اولين، صورتي خاص را شکل مي دهند. از طرفي هم اين صدور، حرکتي 
اعاليي دارد و ميل به تکامل را نشان مي دهد. شکل گيري کثير از واحد، عاملي بر تکامل در دو محور 
افقي و عمودي است؛ که در هريک از محورها با بسط صادر پيشين، فرْم جانشيِن فرمي ديگر در 
محور عمودي مي گردد و محوري نو مي آفريند و اين محورهاي فرمي در هم نشيني بر محور افقي، 
زمينه را با تقيد به قاب شکل مي دهند. اين مطالعه اشاره دارد که اسليمي در عصر عباسيان يک هنر 
بازيافته است؛ و از دو مشرب هنر ساساني با صورتي انتزاعي و پالمت با صورتي طبيعت پردازانه 
سيراب  گرديده است. فارغ از اتکاي صرف به هريک از اين ريشه ها، هر دو منشأ مطرح شده براي 
اسليمي در اين دوران، از سرزمين هايي آمده اند که در ارتباط با نظامات فلسفي بوده اند؛ و بعيد هم 
نيست نظام فلسفي مذکور در موطن اسليمي، بر صورت بخشيدن به آن مؤثر بوده باشد. البته اين 
تنها يک فرض است و نياز به مطالعه اي کامل دارد که در حوصله اين تحقيق نيست و پيشنهادي براي 
تحقيق در آينده است. وجه نهايي اين پژوهش، مبتني بر حرکتي ساختاري بر اساس مکتب بغداد 
است. اسليمي به عنوان يک ساختار هنري باريشه هاي مذکور، داراي صورتي عملي است که به احتمال 



فراوان، بر رواج آن يک مبناي نظري مؤثر بوده است. در تکميل پاسخ به سؤال اين تحقيق، معرفي 
نظام فيض به عنوان يکي از عوامل محرک بر ساختار اسليمي، داراي جنبه اي مستدل است و مي تواند 

به عنوان علتي بر بازيابي اسليمي در اين دوران معرفي گردد.
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Re-finding the arabesque had two roots. The first root was influenced by Greece civilization 

(palmette). Another root was related to Iranian architecture, especially the Sassanid architecture. 

The structure of the theory of arabesque is like the «Nature of Faith» in terms of three points of 

the «nature», «motion» and «exportation». Thus arabesque>s motion in this period would have 

been the face of the motion of the «Nature of Faith» as structure. The hypothesis of this paper is 

related to the following facts. First, the «Nature of Faith» is similar to the arabesque as structure 

and motion. Second, the movement of structures had affected the re-finding of the arabesque in 

the Abbasid epoch. Third, the essential sources of «Nature of Faith» that are «nature», «motion», 

and «exportation» had influenced the theoretical structure of the arabesque. Significantly, the fact 

of the export of «multitude from the monad» in the foundation of the «Nature of Faith» is the most 

similar to a theoretical form of the arabesque. A reason for confirming the hypothesis of this paper 

is a form translation of the arabesque to the theoretical base from philosophy in three objects. The 

Point, Line, and Surface are three essential parts of the arabesque that can have a similar reason to 

the «multitude from the monad». In arabesque, movement starts from a point, and the point is the 

first unit. This movement from the point eventually turns into a line, which is also composed of the 

same components of the point, but has a different structure. The line moves upwards in a twisting 

motion and shows a sign of growth and excellence. The line moves in the opposite dimension and 

forms the surface that is the ultimate arabesque form. This surface also consists of the components 

of the exact first point and it is a manifestation of the same character in another form. Finally, the 

article illustrated three patterns, and three forms for the effect of the Nature of Faith on the moving 

of arabesque.

Keywords: Arabesque, Nature of Faith, Structure, Motion, Abbasid Era
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As a hypothesis is presented in this article: The motion of «Structure of Structures» is a factor that 

affected the movement of both sub-structures and arrays such as architectural ornaments. In the 

Abbasid era, philosophy was a macro-structure that penetrated other structures. In this epoch, some 

structures like literature, philosophy, Fiqh, and Kalam were flourished. Subsequently, Philosophy 

as a flourished structure had some effects on the motion of arrays. The «Nature of Faith» is an array 

in Islamic philosophy from a Hellenistic root that was activated by the movement of philosophy. 

The «Nature of Faith» was welcomed in Muslim societies, because it had similarities to Islamic 

principles. Jan Mukařovský as a theorist has believed that the motion of structure has affected the 

moving of other structures. Undoubtedly, the movement of philosophy had involved different arrays 

in early Islam. This idea has interoperated on ornaments of architectural space in the Abbasid era. 

Arabesque is an Islamic ornament that has two patterns; vegetative and geometrical. The article 

focuses on the vegetative pattern of arabesque that has been used in architectural space as a wall 

ornament. The paper aims to explain «Nature of Faith» as a reason for re-finding arabesque. The 

article>s necessity is cognition of both theoretical and practical framework of re-finding arabesque 

in the Abbasid epoch. The research method is historical-interpretive, with three layers: description, 

analysis, interpretation in the argument part. The first layer narrates the theoretical subjects related 

to this issue. The second layer analyzes the received information in two phases. The primary phase 

illustrated the framework of the Nature of Faith in a pattern. The advanced phase set the analogical 

pattern for testing the hypothesis of this article. As proof for applying this method, the paper used 

the approach of Saussure in the Linguistics paradigm. The Linguistics paradigm has three patterns. 

The Semiotics pattern is one of these. The Semiotics pattern is organized of both Syntagmatic 

and Paradigmatic frames. This article paraphrases the Semiotics frames according to the form 

of arabesque as form analysis. The third layer interprets both form patterns and the structural 

framework of arabesque. The question of this research is: is there a relation between the «Nature of 

Faith» and the form of arabesque? In conclusion, when the structure of structures is moved, other 

structures will be moved. Islamic civilization in the third and the fourth centuries AH had faced 

a fact that had changed the structure of both philosophy and science. This change has had been 

based on variable changes that their effects in other subjects like arts are illustrated. Architectural 

arrays got impact from it as well. Undoubtedly, arabesque had declined until the Abbasid era. 

At this time, arabesque as a microstructure, like art was affected by other structures and motion. 


